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रसहानिकरस्वं दोषत्वं, साक्षाद्र्धरमैलं गुणसं, अङ्गद्रारेण रसोपका- 
रकत्वमलंकारत्वम्. {€ पिप, 1105 र्व § + प्र ह््ल 

8१ [0 एन्ला८ ९४. [1 पाल इनं र्वलइ 1० [४5 

5 [ऋ कृगध, (€ अन्ति) प्यात5द पर्वलऽ 
८074 (उदवापाक्लोभीा) ८१६. वल्ल्ग््र्लया€७ ० भणते 

वात् हव. € एपणाशरन्पं एनक्तज 75 5० एल लल्नषट 
119 [णषटा§ ० [वाशा एकत क] छण्टुलक 1००८ {न- 
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पशप {9 ॥€ एपरप्रीन्द्नय ज ह वला एमन) ० 

प्ल छन, ल एम 5 रण, [ट प्ल दालम् फनयऽ 

लधाकावदर्यावव8 दव दावा 2 ऽद्त्णषटा गह१० 

छण, एप [दऽ {€ दुष्य लया ० ल्क भाव (ण्ट 

शवं व्नापणलषलाअ १८०6६५5, 

वप फट्ल्ला आप्रपद प्ल पनत दव एन्ल्छछ् 

[आपणा मठ तल्ला ०04 [षला८ऽ पप्राथ [ण्ल्छ४. 1 

लवण (०ालप्रवह प्ऽ जिल्छनवत् [लला वया $ तृप्र 

धाह पट फलभ्प्तपि एलन्छ- पिश कट्त्पााषट पा 

0व्ण्ता३ १्व्ण८क्वछाज्च कत् ट उत्त वल्त्कादाहटुप्ा 

रिगष्वाप्वद्ावाः [1]द5 (चछ (काव्यात्, अत् प्ल 

प्रप्रत्व् सल्ला 7 प्ल (काठ अकाव्ञाकावात-- प्त) 

, लपग८छह प्ल ता€ ञाण अव प्ीप्रला०€ शष आ 

[८०5 ० 0068: 

दइदमन्धंतमः छतं जयेत भुवनन्नयम् । 

यदि शब्दाहयं ज्योतिराससारान्न दीप्यते ॥ 

नियल्यनियतां हादमर्थीं नवरसोज्ज्वलाम् । 

कृतिं खतन्त्रां कृवौभा कवेजेयति भारती ॥ 

कलानिधिः काव्यकरा रसन्ञा रसरोवधिः ॥ 

^ ष्णुज. ८, ५. र71051021717 6 वऽ. 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ काम्यदपंणः ॥ 
--- >~ <&< >+ -- 

पथस उहछासः। 

न्क 

भन्यारस्भाय वो भूयाद्व्याजकरुणानिधिः। 
सव्यार्धालोकने न्रा दिव्या या कापि देवता ॥ 

काव्यद्षणाख्यं मन्थमारभमाणेो प्रन्थकायसो विन्नविषा- 

चाय स्वेष्टदेवतां स्तुवन्नभिधेयमप्यथादभिधत्ते-- 

नियलयनियतां ह्ादमयीं नवरसोज्ज्वकाम् । | 
करति खतन्नां कुर्वाणा कवेजेयति भारती ॥ 

नियतिनांम काठतस्वात्परं सप्रविश्चतितमं तश्वम् । सः 
` च पाद्ावेव सौरभादिकं नियमयतीति श्चैव शाक्तादितकेषु 

प्रसिद्धम् । यद्वा, नियतिरृष्टमर । तथा ब्रह्मकरतिर्नियभिता | 
ए. 1 



र, काव्यदपेणे 

भरसीङ्कषिस्यु न नियतिकृवनियमविषयः, पश्ादिष्यति- 

रिक्ते कामिनीमुखादावपि सौरभादिवर्णनात् ॥ हइषद्मयीप् 

आनन्दघनाम् । ब्रह्मकृतिष्टि सुखदुःखमोहाल्मिका । यथा-~- 

एकैव कामिनी कामिनं सुखाकरोति, तं प्रति तस्या: सुखा. 
ह्मकथस्वपंबनिथस्वात् ; चैव घपर्नीं दुःखाकरोति, तां प्रति 
वस्या दुःखार्मकरजः संबन्धिस्वात्; सैव त।मरभमानमन्दं 
भोक्ष्यति, तं प्रति सस्य! मोहस्यक्ूपतमः सं बन्धित्वास् । एतं 

जि्मात्रस्य सुखदुःखमोहदललभागलवमृह्यम् । भारतीकति- 

सत्वानन्द्मात्रनना। न च शत्रुकाव्य!हुःखजननमिक्ाप्य- 

विशिष्टमिति आस्यम् , शत्रुकाञ्यश्रवणानन्तरं सुखस्यैव 

जननात् , तदीयलप्रतिखंधानेनैत् प्रधाहुःखोत्पत्तेः । न 

चैवमपि कविद्थौनबगमेन मोहजनकत्वमवर्जनीयमिति 
क्यप् , व्युत्पन्नञुद्विषयार्थप्रातपादकस्याकाव्यस्वात् , 

अव्युत्पन्नवुद्यविषयाथेकत्वे चन्धानिरीक्षितकामिनीसौम्द्- 
योदिवर्काब्यस्मानपरधादिति दिक् ॥ नवरसोर्जबछां नव. 

भिः शङ्खारादिभी रचैहञ्छव्ढा यम् । यद्वा, नव रथा 
यद्यं सा नवरा, सा चासावुञश्वला चेति कर्मधारयः ¦ 
जक्षषतौ तु मधुराम्छाद्यः प्डेब रसाः| नचैः षा 
ह्यैव, मम्ठाकौनापद्टयस्वात् - न चात्रापि कषणादिरसानां ` 

ने एतेति वाख्यम्, तेषामपि कान्य निबद्धानां नाटक. 



प्रथमः उह्कासः । | 

उभिनीयमातानां चस्ाथमातनादक्चायां हथलेतैवातुभवसा- 

क्षिकत्वात् , अन्यथा तत्र प्र्चावतां प्रृ्ययोगात् ॥ स्वत- 
सत्री परमाण्वादि समवाविकारणनद्ुगक्रियायसमवाथिकारण- 

निरपेक्षाम् । यद्वा, स्वपदेन प्रस्तुता भारस्युच्यते, तन्मान्रा- 

यक्तम् ¡ नक्षछ्ृतिस्तु तैवनिधा । तादश कवेः कृतिम् । 
क्रियत इति कतिः काव्यम् , करणं कृतिरिति काव्यर्वना- 

युकूखो व्यापारो वा । तां कुर्वती | न च कविते; कवि. 

रेव कती न भारदीति वाच्यम् , न्यायमते कुरलादिकवैक- 
स्यापि धटादैरीश्रककंकत्ववत्कति कवृकङृतेरपि मारतीकदु- 

कत्वस्याप्यिरोधात् । यदा, कृतिपदूं रस्रा्भिव्यक्तेपरम् । 

, विपद् च भारतीपदैनान्वेति । ततश्च, सक्तक्पां रसाभि- 

ठ्यक्तिं कुवेती कवेभौरती जयध्युत्कर्षेण वर्तते . ननु ---एषं 

कविभारल्याः शच्दारिमिकाया देवतताह्वामावेन सस्स्तुतेर्विन्रदि- 

नातमामथ्वौमावालसकरतता तांगयम् । न चात्र भरतीषपदं 

छष्चणया ददधिषठावृदेवतां प्रतिपादयतीति मोक्तदोष इति 

वबाश्यमू्, तथा सति कविपद्नैयथ्यौत् | न च कविम्र॑षन्धि- 

शब्दाधिष्ठाकृदवताङामायै तदिति वाच्यम्, श्षन्दाधिष्ठात्-- 

देवतान्तराभावेन वादहृशदेवताभतीतेरपि मारतीपदेतैव पि. 

छः । न च क्षिषादिदिवतान्तराणामपि षसन्मन्ध्ात्मकक्षम्द्ा- 

धिष्ठादेसेन तद्वैरकषण्येन कविसंबन्थिसष्दाधिषठातुदेवताभर- 



(1 काव्यदर्पणे 

तमतः कविपदं चिना च छाम इति वाच्यम्; तथापि शब्द् 

त््धिष्ठातुदेवताशक्तश्य भारतीपद्म्य कदिपद्सघमभियादा- 

रेण शष्दपाथं एव श्केनियन्त्रणीयसवनं ठक्चषणय।पि तद. 

धि्ठातृदेवताप्रतीलयस्ंमवात्-- इति चेन्न; मुख्यया बृस्यात्र 

रार्दाह्मककति मारतीस्तु तिरेव क्रियते ; व्यया तु तदधि- 

छाकृदेबतास्तुतिः ; व्यङ्गथाथेस्य विश्नविघातसामथ्यौक्च न 

भरकतासांगलयम् ॥ अत्र च भाववस्त्वलकाराख्लयोऽपि व्य 

ञ्यन्ते । तथा हि-- भारतीस्तुयादिभिरनुभतर मारवीवि . 

भ्या रतिष्यंऽ्यते । ततश्च देवतादिविषयकरतेमावत्वेन 

वक््यमाणत्वाद्धावन्यक्तिः । तथा युखतः कविमारतीस्तुति- 

रिति पश्वे देवतास्तुतिरूपं वस्तु व्यज्यते | सुखतर एव देव. 

तास्तुतिरिति पक्षेऽपि ! तां प्रति प्रणतोऽयम्' इति नमस्का- 
गूं वस्तु व्यज्यते । नसु-- जयतीदयन्नोखक्षभरततियोगिने 

विशिष्यानुपादानास्संकोचे मानाभविन च भाराः सर्व. 

कृष्टलभ्रतीतेः °भयं ततोऽपङकष्टतवक्ञानवान् , भारततीगतसर्न. 

रछृ्टखन्ञानवन्वात् ' इल्यनुमानेनैव नमस्कारभवीतिः, नः 
म्य खनया । न च तदूतोत्कषेन्ञानबनस्वस्य तद्वेश्चया खग. 

तापकषेज्ञानेन कथं ज्याप्निरिति वास्यम् , उत्कषीपकर्ैयोः 
छमानवित्तिवेद्यसात्-- इति चेन्न; न ह्यपकज्ञानमा््र 
-वमस्करारः) तथा प्रति ° राजा जयति ` इति शत्रियादिस्तु. 



` प्रथम उद्कासः । धु 

तावपि नमस्कारानुमियापत्तः । किं तु भक्तिश्रद्धापूर्वकमप- 

केक्षानम् । तच्च व्यख्लनवरैव स्यात् । अस्तु वात्रानुमिति- 
श्भवः | तथापि तम्या व्यद्चिस्मरणादिस पेश्चत्वेन विरुभ्ब(- 

ग्य ज्लनाया एव इटिति भरते: । तथा भारवीकृतेतरद्यकृयपे- 
श्या भार्याश्च नद्यपेश्रया प्रतीयमानो व्यतिरकः भतिथो- 

गिने्क्षङतिव्रह्मणोरनुपादानाग्यङ्गयं इयरूंकारध्वनिः । 

एवं चान्न भारतीविषयकरति भावस्य ऽय जननाठक््यक्रम- 

व्यज्गधस्य वस्त्वकारयोव्यै नेन रक्ष्यक्रमव्यङ्गशचस्य च 

ध्राधान्येनान प्रबन्येऽभिपेयल्वमिति ष्वनितम् ! कविभारतीः 

स्तु्या च सामान्यतः काम्यम पअबन्पेऽमिधेयमिति ध्वनि 
` समिति दिक् ॥ ९॥ 

नन्वेवमभिषेयप्रतिपाद्नऽपि प्रयोजनाभावे प्रेक्षवतां स 

अरवृत्तिरित्यतः प्रयोजनमभिषत्ते-- 

काव्यं हि यशासेऽथोय किवेतरनिश्रुखये । 
कान्तावदुषदे शाय वरनिश्चैतये क्षणात् ॥ 

काव्ये लोकोत्तरवणननिपुणकविकमे, यक्षम्रे । अत्र 
सर्वर ताद्य चतुर्थौ । हिः प्रसिद्धौ । ततश्च काङिदासा- 
दीनां काव्येन प्राधान्येन यशसः, श्रीहुषोदिभ्यो धावकाः 

दीनाम्थेस्यः मयुराहेरादित्यादिभ्यः इषछठाधनयनिबसेश् 



३ काष्यदपेणे 

प्रिद्धल्वान्नाधर कारणताग्राहकसमानाभाव हति भवः । एवच? 

यथा हि कान्ता कटाक्षभुजविश्षेपादिरस्ाङ्गभूतन्यापारहत्स 

स्ररसतापाद्मेन नायक्मभिद्ुखीषृत्य हितस्ुपदिश्चति) तथा 

काण्यमधि रखाङ्गभूतव्य्लनाङ्यन्यापारद्वार सर सतााद्- 

नेन अह्दयमभिगयुखीहृय ' रामादिवदिष्टसाधने प्रवर्तितर्य 

न रावणादिषदनिष्टणाधते' हल्युपदिशवति । एवं च, यथा 

मुः प्रयोजनश्चूल्येऽपि भूस्थान्भवतयति तथा निष्कलेऽपिं 

निस्यकमीदौ प्रवसैकतयः प्रमुक्तमिताहणेपदादिवैपरीस्येऽनिषट- 

साधनतया च शर्दप्रधाम। ददात् , वस्तुगस्या तत्वाख्यान- 

माघ्नपरतया खुदत िताद्ाच्यायमाह्परतया्थरघानाच पु- 

राणादैश्च रसभ्रधानतया तवङ्गमूतशब्दाथंविशिष्ठस्य काव्य 

स्थातिश्यो द्षिर इति ध्येयम् ' तथा निरुषाधिकेच्छानि- 

भयसया सर्मप्रपोजनमौकिभूतं रसासुङकूकवि मावाद्नुसंघाने- 

नाभिन्यक्तं खयप्रकाक्ाज्ुभवात्पिके विषयान्तरसंस्पशेरषित- 

नन्दे च भ्रवणस्रमनन्तरमेवावि भौवयति । अन्न च, कबे- 

रिव सदहदयस्याप्यभ्यापेन यशोऽथैश्च भवति । देवतविष- 

घककाव्यपाठादनयेनिन््तिख । सद्धदयस्यैव कान्तावहुप- 

देष: ¦ सहृदस्येव कवेरमि सहदयततादस्चायामानन्दौ भवनी- ` 

तति ध्येयम् । एवं राजादिविषयकोचितोपचारादिपरिक्ञानं च 

अयोजनसृष्छम् । एवे च काव्यस्य द्टादषटानेकप्रयोजनवस्वा- 



. प्रथम् उषासः | ७ 

शवद्धिचारात्मके$स्मिन्शास् प्रदृतिङवितेति भावः । 'कीश्चि 
स्वगीफलामाहुः ` इति स्यूते; कीर्तेः स्वनैसाधनवया कठल- 
भिति भ्ययम् ॥ २ ॥ । 

एवमिष्टसाधनताज्ञानेऽपि शक्योपायताङ्ञानामवे चन्द्र 
मण्डङा्रणादाकिवि न काव्ये प्रवृत्तिः स्यादिति शक्ष्योषा. 

यतां वस्य दशेयति-- 

हाक्तिर्निंपुणता खोकशाखकाव्यादवेक्षणात् । 
काव्थज्ञरशिक्षयाभ्यासर इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 

सद्धिष्ठपदपदारथैस्मरणहैतुः कवित्ववीजमूतो दुद्धिविशेषः 
शक्तिः । यदाहुः-- ' मनमि सद्ा सुममाधिनि विस्ुरणभ- 
 मैकधाभिधेचस्य । अष्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्वा- 

भसौ हाक्तिः ॥ ' इति । भरतियैव शकतिरिवपरे ; यवाहुः--- 

' स्यृतिव्यंतीत्रिषया सतिरागाभिगोचर। । बुद्धिस्ताव्कारलिकी 

भोक्ता प्रज्ञा त्रैकाङ्िकी मता| प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिमां बिदुः ॥ हे वत्मनी मियं देव्याः शास्त्रं च कवि- 
न्म च । प्रज्ञोपन्ञं तयोराद्यं प्रतिभोद्धवमन्तिमम् |, इति । 

नं चास्याः कविताहेतुखे छि मानमिति वाच्य्, तद्मत्ि 
रचनाया एवानुदयात्कथं चिदुदिताया भप्यपहस्यतादश्चंनाचच 
ठस्याः केविताेतुलवे निश्चीयते । न च तां विनापि रषनौ- 
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द्ये व्यभिचारान्न तस्या हेवुखमिति वास्यम्; न हि रच. 

नामाश्च कवित्वम् , कि तु रसोत्पस्यनुदखा रवना; साच 

तां विना नोदेव्येवति न व्यभिवारः । न च तादूशक्षक्तेरद- 
दैकसाभ्यततया कथं काव्यस्य क्षक्योपायतेति वाच्यम् , देष- 

ताराधनादिद्धारा तादक्षादृष्टसंप।द्नसंभवादिति ध्येयम् ॥ 

ोकपदं ोशृत्तान्तपरम्, तञ्ज्ञानस्यैव रचनाहेतुताच् । 

उक्तार्युक्तादिच्छन्दो मेदज्ञानोपयेगिनां छन्दोतिकिलय।दिच्छ- 

न्दःशास्त्राणां सुशब्दपक्ञब्दज्ञानोपयोगिषाणिनतीयादिव्याकर- 

ग्रक्षास्ताणां पर्यायानेकशन्दणिङ्गमेदादेज्ञानोपयोगीनामम- 

रिक्वादिष्तामिषनकोशषानां वृत्तमीतादिकहापरतिपादकभर- 

तादिश्ृतशचास्छाणां धर्माथकाममोश्नरूपचदुवंगैप्रतिपाशकम- 

न्वादिस्मृतिनीतिश्ास्त्रवासस्यायनशास्त्रवेदान्वक्षाशछाणां शा- 

छिदहोत्रदिकरतगजतुरगखङ्चादिलक्षणप्रन्थानाम् इतिष्टास पुरा. 

भादीनां च कशाश्बपदं वाचकम् | काठ्यपदं महाकविप्रणीत- 

कुमा रसं मवादिपरम् । हेन छकाञ्यस्यापि काव्यपदेनोपा. 

दानाद्न्योन्याश्रय इत्यपास्तप् । आादिपदात्ततत्ृतोचिताभि- 

नयवेषालेकारा दिकं गृह्यते । तत रोकवृत्तान्तादीनामाल्ञे- 

चनादुपाजितो व्युस्पत्तिपदाभिधेयस्तत्तदवधारणजनितदढस. 
रसंस्कारविशेषो निदुणता । ऊाकब्रतान्तादौनां च कान्या- 

्जत्वयुक्तं साषियमीमांसायाम्-- (नन्त षब्दो न तह्य 
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नखा विध्या नसरा कला । जायते यन्न कान्याङ्गमहो भारो 

गुहः कवेः ॥ › इति ॥ काव्यं कर्तु व्रिषारयितुं च ये जान- 
न्ति तदुपदेशेन करणे विचारणे च पनः पुनः प्रबृत्तिरभ्या. 

सः । नन्वभ्यासस्य हैतुखे$न्योन्याश्नयः करणे स्रत्यस्यासो- 
ष [++ $भ्यासे च सति करणभितीति चेश्न; पूत्रपूवेजन्माभ्यास- 1 

स्यो तरो त्रजन्मकाठ्यहूवुत्त भित्येके । कञ्यार्योज्नयनाभ्या- 

सरोऽनच्राभ्यासस्विनाभिमतः, तञ्च च काठ्यहेतुस्वमेवैयपरे । 

ग्वनामात्रे पुनः पुनः प्रवृत्तिरभ्यष्सः, ख च रक्नानुगुणर- 

नायां हतुरिलयन्ये । भन्न च केवलं कवुरपदेशषादभ्याखे 

` कतत भवेति न तु हृदयः । सहृद्यत्वाभवे च रचनायां 

"रखानुगुणस्वाननुशुणलवनिणेयाश्क्ततया र सानचुगुणतयापि 

कदाचिद्रचयेतत् । तथा केवलं त्रिवःरयितुरपदेश्षदभ्यासे न 

कती मवेत् । भवः कतुविवारयितुश्चोपदेशचादेगाभ्याल्नः 

काव्याङ्गमिति ध्येयम् ॥ एवे "व क्तिनिपूणताभ्याख इत्यते 

शयः सञ्युदिताः काञ्यस्य निमौणे तस्य र माभिन्यश्खकतयः 

चमत्कारे च साम्नी । उयश््तास्तु न सामभ्री) कि तु खर 

परयोग्या इलः । के¶चिसु-- अदुष्टसगुणसाठंकारशब्द।ै 

"युगं क।व्यमिति वक्ष्यते । बथा चानेकविरगेषणविशिष्टस्क 

तस्य सीकथटयदेकसामधरीभयोऽयस्वासं मवान्न काव्यत्वं कायै- 

तरवच्छेदकम् । अत एव दरक्तित्वादिकमपि न काठ्यत्वव्र- 
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वि जिदं भ्रति क।रणताधच्छेदकप्; किं तु शक्तिवोषतिरस्का- 

रेणोद्धषे दैवुः भभ्यासो गुणालंकारस्वीकरि । ग्युत्पचचिस्पु 
रखामिव्यखखने हतुः । नयाणामार्थसमाजे सति तन्तद्धिशेष- 

णोपदहितं काव्यमपि नीकूयटबत्छपद्यते ¦ तदुक्तम्-- ‹ क- 

विल्वं जायतते शाकल्य वर्धत्तेऽभ्यासयोगतः । अस्य चारुतव- 

निष्यन्तौ श्यु्पन्तिस्तु गरीयमी ॥ ' इति~हइयाहुः । स्वव 
च्छठ्मकायेताप्रतियेःनिकेकक!रणा सं मवङ्पवाधकेन नीहूवट. 

त्रस्य कायंतानवच्छेद्कत्वेऽपि काव्यत्वस्य ताटक्षबाधक।- 

भाविने कार्यताचच्छेद्कस्वमविरदधम् ; भतत एवानिलयग्रमालवं 

का्यतावश्छेदकमिति तार्फेका इत्यप्थन्ये , ३॥ 

एवं कायस्य शक्ये'पायत्व ऽपि तस्स्वहपापरिज्ञाने तक्र 

न प्रब्ृ्तिसंभव इत्ति तद्वक्षणमादह्-- 

काव्यं छदुष्टौ सगुणो शान्दार्थो सदलंक्ती ॥ 

दोषवरजितौ , सगुणौ, सयदकृतियैयोस्तौ सद्कृती, 

तादृशौ शब्दार्थो काव्यम् । ननु-- कवेः कमे काव्यमिति 

यो गच्छद् यैविषयककविन्यापार एव काज्यस्वेन वक्तु - 

चित्ता न तु शब्दाथौषेव ; अन्यथा उब्दार्थयोः साधारण्येन 

° रघुवशादि काङिद्सकृतम् ` इयादिव्यवहारायोगः ; पं 

ज सूध्रु्पयोः साधारण्यडपि यथा प्रथनमेच मारकार- 
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व्यापारः, तथात्रापि शब्दार्थयोः साधारण्येऽपि योजनमेव 

कृविध्यापार इति तदेव काव्यतया वक्तघुचित्तम्- इति 

चेत्, सदम्; तथापि कविकर्मविषयमूतयोः शब्दयोरेव 
ठोके काञ्यपद्प्रयोगाश्छन्यार्थौ काष्यमिस्युक्तम् । न वेज 

कोकव्यवहारानुगेे ताषशषशब्द् एव डोके कव्यत्वव्य- 
बहाराततन्मा्रमेकौपदियभिति वाच्यम्, सरलम्; तथापि 

व्य खकत्वातिकशेषादरथेस्यापि भरहूणम् | काञ्यत्वन्यव्ा- 

रेऽभ्यर्दितस्वं पु शब्दस्यैवति द्योतनायैव शष्दपद्स्य 

पूवनिपातः कत इति ध्यम् ¡ अत्र॒ सखदोषनिशणनि- 

` रढंकरिष्वविष्यध्निवारणाय बिशेषणत्रयम् । ननु- न दोषा- 
` माबस्य लक्षणान्तमतिवुक्ता, तथा सत्ति ' निःकषश्युतच- 

न्दं स्तनं निशष्ठरागोऽधरः-' इद्यस्यापि काञ्यत्वं न 

स्वात्, तत्रापि ‹ अलुवाद्चमनुकस्वैव न विधेयमुदीरयेत् ' 

हव्युक्ततया । स्तनतटम् ' ह्यस्यैव प्रथमं निदरूञुचितत्वा- 

तथा निर्देश्चाभावेनाविमृष्ठविधेयंशस्य जागरूकत्वात् । न 

चेषठापात्िः, तस्योश्वमकाज्यत्वेन सर्वैरुदाहरणात् ¦ फ चैवं 

काठ्यत्वञ्यवहारः भरविरलबिषयः स्यात् । तथा गुणवश्वबि- 

` शिषममप्ययुक्तम् , गुणस्य रखधमेस्वेन वक्ष्यमाणतया शब्डा- 

भधभस्वासिद्धेः । न च रसवन््वख्यापनार्थेमेवोपचारात्तथो- 

क्मिह्ि वाच्यम् , तथा खति ‹रसवन्तौ ' शत्येव वक्ुय्ु- 
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चिवमू; न हि (शुशवन्तो देशाः ` इति वक्तव्ये ‹ कौयैबन्तो 

देशाः ` इति वक्तारो भवन्ति-इति चेन्न; ( नीरसो हि नि- 

व्रम्थो थः सोऽपशम्दो मष्टान्कवेः" इति ध्वनिषृदुकया रखा- 

निञ्यसकमेव काल्यमिह रक्ष्यम् । न च दोषसत्त्वे रसा 

भिष्यक्तिः संमवति, रसाभिव्यक्तिप्रतिबन्धकद्यैव दोषत्वात् , 
भन्यथा तस्य हेयतेव न स्यात् । ‹ निःदोषश्युतचन्दनं स्तन- 

तटम्- इत्यादिक दुष्टमेष । सदोषाद्पि त्स्माहोषाज्ञाने 

रसाभिव्यक्तरत्तमकाव्यत्वन्यवहारः । बस्तुतम्तु, अदु्टमेवो- 
तमं काव्यम् , भन्यथा काव्यतदाभासविवेको न स्यात् | 

परबिरखविषयता च क।व्यस्वन्यवहारस्येषटिव, यद्हुष्नि- ` 

कृतः "अत एव द्वित्रा एत कवयो दिकलाण्येव काव्यानि ' 
इति । नलु एवमपि दोषराणामनजुगमात्तद भावभटितस्य 
छक्षणस्याप्यननुगम एव । न च रसाभिन्यक्तिप्रतिवन्धकत्वेन 
दोषाभामनुगम इत्ति वाच्यम्, तथापि रौद्ररसाभिव्यज्जक- 

शुतिकडधवणयुन्तन्लोकान्वापिः, श्रुतिकडत्वस्य शङ्काररसाश्च- 
मिन्यक्किप्रतिवन्धकत्वेन कचिहाषत्वात् । तन्त्पद्याभिच्य- 

ङ््रखप्रतिवन्धकदोषाभावविवश्नायां चाननुगमतादबस्थ्यप्-- 

इति चेन्न; अतीतानागतवतैमानवत्तत्काव्याम।सन्यक्तिब्रान्ति- 

नत्तटेषग्यक्तिविषयकस्मूहाङस्वसासकयो गिज्ञानविषयस्वेना- 
जगम, तदभावघटितलक्षणस्याप्यनुगमादियेके । रक्ष्यस्या- 
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प्थननुगतत्वाह्वक्षणानलुगमो न दोषायेयन्ये । यदपि गुणव. 

न्वमसिद्धमिष्युक्त तदपि न, गुणस्य रसधमेलेऽपि रुण्या 

शष्दार्थयोरपि पत्तेः । तदिषमुक्तम्~ । शुणद्त्या पुनस्तेषां 

वृत्तिः शब्दार्थयोमेता ` इति; यद्वा क्षरीरावच्छिन्नासनिष्ठ- 

स्थापि सुखस्य ' शरीरे सुखम ' इति प्रतीतेः परन्परासंब- 
न्धेन यथा शदीरयृत्तित्वमङ्गीक्रियत, तथा काष्दा्थाभिव्यद्गच्च - 

रसनिष्ठस्यापि गुणस्य ‹ शब्दीथोविमौ मधुरो ! इयादिप्रतीतेः 
परम्परया शब्दाथैनिघत्वाङ्गीकाराविरोषात् । नयु परतिब- 

न्धकदोषामवेऽभिव्यलकगुणसस्ते च रसामिग्यक्तेः पुष्क. 

, छत्वास्ताहकारस्वविशेषणं व्यर्थम् । तदुक्तं गोषारुखवाभिना- 
८ दोषहानं शुणाद्ानं कर्तव्यं नियमाक्छृतौ । कामचारः पुनः 

भरोक्तोऽलंकारेषु मनीषिभिः ॥ ̀  इति । तथा ‹ युष्या महा- 

कविगिरामढंृतिभृतामपि । प्रतीयमाना च्छायैव भूषा 
छल्ञेव योषिताम् । ' इति ध्वनिकारिकायामप्यपिज्ञब्देनां" 

काराणामनास्था व्यज्यते | तस्मात्सारंकारस्वविशेषणं व्व - 

यैप्- इति येन्न ; शब्दांकाराणामथौंकाराणां च यथायथं 

रसाभिन्यखकशब्दार्थोपर्कारकतवेनारंकारत्वादुपस्कारका - 

पि चन रसाभिध्याक्तेपौत्कस्यमिति साटंकारत्वमप्यावश्ि- 

कम्। उक्तववनद्यं चे स्फुटतयालंक्रारानास्थापरम् । ननु -ष- 

वमपि “यः कौमारष्रः स एव हि वरस्ता एव चेध्क्षंपास्ते चो 
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न्मीकिवमाछतीुस्भयः पढ" कदम्बानिलाः ' वा चैवाधमि 
तथापि तज्ञ दुरतन्यापारटीकाकिधो रेवारोधसि बेतसीतङ- 
सद्छ चेतः खश्चुश्कण्ठते ॥ ' इत्यन्न निरकारि शेक सारका- 

र्वषटितं रक्षणमिदमव्याप्तम् । तथा हि~ इदं हयुभ्वकेन 
कन्यकषवस्थायां चैर्येणातुभूतायाः पुतक्तत्ैव पाणौ गृही 
तायाः कुद्ुभ्विनीपवुमधिष्ढाया उस्वायाः मखी प्रति वा- 

क्थमिलेतिश्चम् । यः कौमारहरः कमारीभाचं हतवान् ; 
बुगधततया छञ्नाकुखामपि मां स्ंमेगेच्छामुत्पाद्ो पथुक्तवा- 

निति यावत् । तेन वरस्य निरतिशयसौन्द्येवसवं यज्यते ! 
एव वरः | ता एव याश्चन्द्रात्तपचर्यिततयोदहपिकास्ता. 

धव वा्लन्तिकरजन्यः। ते च । चकार एवार्थः । ये 

प्रादुशटीषकास्त एव । उन्मीङितेति । यद्यपि मारतीकद्म्ब - 

योग्धर्षिकततया न त्राखन्तिकसम् , तथाष्युनप्रीडितमाङतीव 

स्मयः इलथेः ; कदम्बपदेनापि वासन्तिको पूडीकदम्व 
एव विबश्वित इस्यनिरोधः । भौढपदेन चोदीपने$न्यनिरपेश्ष- 
ल्वसुच्यते न घु प्ञ्नारूपस्वम्, च्ीपकरत्वविरोधात् । 
भस्मीलहमयेकमन्ययम् › अन्यथा सः चेति तत्वबिधावुर- 
शयाहाभात् । चकारो मिञञक्नमः । तथा च्, अहं च यैव 
या कौमार एव तसििस्तथानुरक्ता , भत्र यथपीयभ्वाीरवम् । 
ख एल हति दिशब्द् एथ यथप्यर्थक इईयन्यै । तथापि, 



प्रथम् उषासः । । १९ 

वंश्चौयैण छतसतन्न सुरतञ्मापाररीटातरिधौ, तत्रादयन्तोदाप 
रेषानदीतीरे, तश्रातिबिदिक्ततया खच्डन्दोपभोययोगये वा. 
नीरतश्वले चेतः खमुतकण्ठते- इयत न कथ्िद्प्यंकारः 
प्रतीयते | न चत्र एसवदकंकारः शङ्कनीयः, यत्र ह रस्य 

गुणीभावस्तत्ैव रसवदलेकारस्य वक्ष्यमाणस्वात्; प्रकृे 

चोत्कण्ठाव्यङ्गद्चो विपरम्भात्मकः श्ङ्गाररसः प्रधानभूह 
पवेति न रसवदंकारः । तस्माक्निरलंकारेऽस्िन्नव्याप्निः 
स चद्षलक्ष्यमेवेति वाच्यम् , रसाभिव्यजकवाक्यल्वेना- 
स्यापि रस््यत्वावक्यंभावत्-- इति चेन; यथष्यत्र न 

. श्फुगोऽढकारस्तथप्यस्फुटोऽस्येव । तथा हि -- भचर हि. 
सुन्दरवरादिषरदकेनेनोस्कण्ठाकारणप्रतिषेघो स्यते । तथाप्यु- 
त्कण्ठा्रतिपादनेन कारणं विनापि कार्योदित्तिड्धपो विभाष- ` 

जारुंकारोऽस्स्येव । अयं च न स्फुटः, यतोऽदोकण्डाकार- 
णस्वातिसुन्द्रवराधमावस्याभावोऽतिपुन्द्रबरथमावाभाव- 
खेन स प्रतिपाथ्ते | नन्वेवारस्यायोगन्यवच्छेदकध्य तद्- 

भावाभाषक्षक्ततया स प्वेत्येवकरिणायोगश्यवच्छेदकेनाति- 

ुन्व्रथराभावाभावल्वेतरैव तस्य प्रतीतेन विभावनाया भस्छु- 
ठस्वमिति चेन्न; अभेद एवत्रैवकारार्थैः, भमेदश्च भवरूपौ- 

न्य वेति न विभावनांयाः स्पुटलभिष्यके । स एवेत्येब- 
कारि णायौगढ्यवचुहेद्केनातिमुन्व्रत्वामावामाद एव अवतीयह, 

1) 
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न॒ तूत्कण्ठाकारणस्यातिसुन्दरस्वविशिष्टवरा भावस्याभावः ;-सं 
स्वभौदेव प्रतीयत इति न विमावनायाः स्पुटस्वमित्यषरे ¦ 

रखानुपकारकत्वमलढकाराणामस्फुटस्म् ; न च रसानुपकार- 

कल्वेऽखकारतेव न स्याद्रसाभिष्यलकशब्दाथौन्यतरोषस्का- 

रकसयैवारुकारत्वादिति वाच्यम् , रसाभिन्यकत्यज रोधित. 

भ्ाप्यलंक।रत्वोपपत्तरित्यन्ये । केचित्त -- व्यङ्खचापक्षयः 

चमत्काराजनकत्वमरुकाराणामस्फुटस्वम् । भत एवोत्तमका- 

ज्यस्य व्यङ्गयप्रघानस्वाद्स्फुट छंकारत्वम् , अधमकाव्यस्य तु 

बाच्यप्राधान्येन स्फुटांकारत्वम्-- इत्याहुः । एतरमनुत्क- 
ण्ठाकारणे निरक्तवराविरूपे कण्ठत एव प्रदर्ितेऽप्युरकण्ठा- 
विधिनानुत्कण्ठाविरहो गम्यत इत्यनुत्कण्ठा कारणे सह्यप्य्ु- 

क्कण्ठारूपकायानुत्पादरूपात्र विशेषोक्तिः । इयमप्यस्फुटा, 
भनुत्कण्ठारूपकायौचुत्पाद्स्य तत्वेनाप्रतिपादनात्त् । एवं 
विभावनाविशेषोकत्योरेकवाक्यानुप्रवेश्ात्संकरश्च । भस्फुटा- 
छंकारद्वय संकररूपत्वात्घोऽप्यस्फुर एव । ततश्च स्फुटालंका- 
राभवेऽप्यस्फुटाटंकारवस्वमध्राप्यस्तीति नाग्यातिः । अन्ये 

ब्-- अदु्टत्वे सति गुणाछंकारान्यतरवत्तवमेव क्षणं न दु 
विशिषटमेकं खक्षणम् ; तथा खति ' युनिज॑यति योगीन्द्रो 
महात्मा छ्ृन्मसभवेः । येत्रैरचुटके दृष्टौ तौ दिव्यौ मस्स्य- 
कच्छपी ॥ ̀  इत्यत्र निरलकारिऽव्याविभसङ्गात् । न च तद् 
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छक््यमेवेति वाच्यम › तत्राप्यद्ुनर सामिव्यक्तेः कान्थत्वाव- 

र््यंमावात् । न चात्रापि माहूत्म्यं जयं च प्रति हेवुलखमेक- 

चुके दिल्य मत्स्यकच्छपद् धनस्य हेतुत्वपरतिपादकविभक्त्य- 

भाविऽपि प्रतीयत इति वाक्यार्थहेतुकं कान्यलिङ्गम् ¦ कुस्म - 

† इत्यत्राुप्रालन्च स्फुट इति वाच्यम्, ‹ सप्तापि 

वारिनिधयो येनाद्य चुटुकीकृताः । खोपुद्रास्हचरः सो- 

ऽयमास्ते पुरो मम । ` इत्यत्र तथाप्यव्याप्ः- इत्याहुः । 

सभवः 

अपरे तु~- रस्रामिन्यखक. ब्दार्थयुगललमेव लक्षणम् न 
च वस्त्वछंकारन्य्ञककार५०व्याप्रिरिति काच्यम्, व्यङ्गय. 

` वच्छब्दाथयुगलूत्वमेव तथा कक्षणमास्ताम्- इत्याहुः । 

केचित्त व्यङ्गघवच्छब्दषथयुगलत्वस्य ङक््यतावच्छेद् कन्वाश्न 

छक्षणत्वमित्यप्याहुः , ट ॥ 

एवं सामान्यरृक्षणे ऽभिहिते विश्चेषठभ्णं वक्तुं विभजते- 
1 ५ 

उन्लभ्रं मध्य तद्कद्धभ्रं चेति त्रिधा ॥ 

तच्छाव्यमुचमदव्यमाधममेदाश्रिविधमित्ययः ॥ ५ ॥ 

सत्रोत्तमं रक्नयति-- 

चाच्ययातिदममि व्यद्खथं यन्नो तद्ूनि सः । 

वीक्ष्य.रामं घनदहयाभं सीता जाता नमन्दुखी ॥ 
ष. 2 
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यच्च काव्ये उयङ्खयं वाच्यात् ज।ठंकारिकमते पदार्थवद्वाकया- 

अस्यापि वाच्यतया पदर्थाद्धाक््याथाद्वानिलायि प्रहृष्टं तदु 
त्तमं काठ्यम् । तश्च ध्वन्यतेऽनेनेति उयुस्पस्या ध्वनिरिलध्यु- 

ध्यते ; न केवलमारुकारिका एव व्यज्ञके ध्वनिपदुं प्रयु- 

खते, कितु वैयाकरणा अपि । तथा हि--भ्गापानय 

दण्डन इत्यादौ गोकर्मकदण्डकरणकानयनक्रियाकवाक्या्ं- 

अततीतिरत्पश्यते । तन्न पदज्ञानं पद्ाथेस्पृतिवाकयार्थज्ञानामिहि 

कमः । इदं चानुपपन्नम् , एफैकवणेज्ञानस्य पद्ाथस्प्रयजन- 

कलात् , अन्यथा वणौन्न रोाच्चारणतैयथ्यापादात् , तावद्वणौ - 

नामाह्युविनाक्षिनां महूकाभावेन तावद्व्ेवटितपदज्ञानासंम- 

वात्, प्रयेकवणौनुमवजनितसंम्करैः पद्गोचरस्सृवावालु ` 

पूदरमेदेऽप्यर्भस्मृतिभ्रसङ्गादिति पदा्थस्मरयनु्रुले षदे वाक्या - 

थौसुभवानुद्रुटे वाक्ये च ‹ स्फुटयनेनार्थः ' इति स्फोटाख्यः 
कशिदङ्खीका्यैः। तं च राब्दो ठ्य्गनन्रैव प्रतिपादयनि न 

शचक्लया रक्षणया वा, सकेताद्यमावात् । तन्यलकः शब्दो 
ध्वनिरिति वैयाकरणा व्यवहरन्ति ¦ ततश्च ठ्यल्जकः 

शब्दो व्यञजकत्व सामान्यादालंक।रिफैरपि ध्वनिरिति व्यप- 

दिद्यत इति नायं व्यवहारः स्वकपोारकट्पितः । एवं च. 

पर्यायत्वक्रथनेन न तन्नातिव्याध्चिमै वा तस्ारक्षितस्वेन न्यू 
नतेतति भ्येयम् । सत्र व्यङ्गयस्य वाच्यातिश्चायिस्वं चमत्का- 
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रसेन तल्जनकतवेन वा बोध्यम् । एतेन वाच्यातिक्षायि - 

स्यङ्गयकत्वं नाम न तावद्भा च्यजन्यचमत्कारनिद्धपितभरकषा - 

श्रचचत्कारजनकव्यज्गधकत्वम् , वाच्यस्याचमत्का रत्नस्थले 

बाच्यजन्यचमत्कार।सिद्धरन्यप्िः | नापि व्यङ्क्जन्यचम- 

त्कारनिशपितप्रकषौ श्रय चमत्काराजनकवाच्यकत्वम् , तुल्यप- 

वानारमके मध्यमकाव्येऽतिन्व्रापतिः । नापि व्यङ्कथजन्यचम- 

त्कारान्युनचमत्कसजनकवाच्यकत्वम्; रसस्य व्यङ्गयत्वे 

तस्यैव चमर्काररूपषत्वन तल्ञन्यचप्रत्काराप्रसिद्धेरव्याप्रैः- 
इति परास्तम् , वाच्यपिक्षया चमत्करारत्वेन तस्ननकत्वन वा 

वाच्यातिश्चायित्वस्य विवक्षितत्वाष्ैयाहुः ।॥ यथा ‹ वीक्ष्य 

रामम् ~~ इत्युत्तरां नमन्मुखीति वाच्यापेश्चया उयजङ्खचस्य 

-ङ्खाररमस्यातिश।पिख्वादुत्तमत्वम् । घनश्याम नित्युपमाङ्- 

कारस्वायुप्रसस्व माधुयदिगुणस्य दोषाभावस्य चात्र पुष्क- 

छत्वात्कास्य नामान्यङश्नणमप्यनाकरुरछमिति ध्ययम् ॥ यथा 

वा-- (निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निगूष्टयगोऽधरो नेतर 
दूरयनञ्जने पुखकिता चन्बी तवेयं तलु: । भिभध्याबादिनि 
दूषि बान्धवजनस्याक्ञातपीडागमे वापीं स्ञातुभितो गता 

न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥' इति । अत्र पवार्षी खात 

गताक्षि न तु तत्घकाश्चम् ` इतिं वाक्यं स्थिते, (तस्सका- 

कमेव रन्तुं गतासि ' इयधमपदेनं प्राधान्येन उयञ्यते । तथा 



२० कृन्यदर्पणे 

हि~ भधमस्वं जालः कमणा वा भवति । तन्लोत्तमनायिका 

नायकस्य जाल्याधग्खं न वदतीति कर्ममिवात्राधरमत्वं वा. 

च्यम । तश्च कमं न पूर्कृतापराधरूपम् , तस्मै खयमेव 
दूतीग्रेषणेन तस्येदानीयुद्धाटनानषेस्वात् । किं तु दुतीप्रषणा- 
नन्तरकृतं दुत्तीसं मोगष्हपम् । तच्च मं भोगचिहैक्ञातुभृद्धाटयिलुं 

च यौग्यभ्ित्ति तत्पयेवस्ायिनाधमपदेन ‹ तत्मक्ाश्षमेब रन्ठुं 

गतासि ` इति च्यञ्यते ! निःशेषेस्यादिवाक्यानि तु संमोग- 
चिहुद्धाटनेन तत्र साहायकमाचरन्ति । तलोत्तरीयकषणल 

चन्दनच्युतेरन्यथामिद्धिपरिद्वाराय नि;रेषेति। स्नानसाधार. 

ण्यव्यावर्तनाय च्युतपद्ं तटपदं च । स्नाने हि चन्दनस्य सर्वत्र 

भालनमेव स्यान्न तु स्तनयोस्तट उपरिभाग एष च्युतिः । अत, 

इयमा न्षङ्कतैवेति । तथा ताम्वूकच्ैणविषम्बास्राचीनर- 

गस्य म्तेत्यन्यथाविद्धिपरिदाराय निमषटेति । पनः स्नान. 
साधारण्यन्यावतनायाधरप्रहणम् । स्नाने द्युत्तरोष्ठस्यापि 
नि्मष्टरागता स्यात् । अत इयं चुम्बनकृतैवेति । तथः प्रात. 
देत्तमञ्जनं कारेन किंचिस्लुप्रमित्यन्यथासिद्धिपरिदाराय 

दूरमित्ति । दूरमत्यन्तमित्यापाततोऽ्ः । तेन काङान्यथा- 
सिद्धिनिरासः । पुनः स्नानसाधारण्यच्यावत्तेनाय दृरे प्रान्द- , 
भाग इति हृद्यस्थितोऽथेः । कारतः स्नानतो चा सर्वत्र 

निरञ्जनता स्यात् ¦ तब तु नेत्रयोः प्रान्त इति चुम्बनङ्घतै- 
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बेयभिति । तथा तन्वीति सरहजतानबोत्की्त॑नमापाचतः । 

पुखकितापि तन्वीति इदयस्थितोऽथेः । तेन स्नानेन पु - 

किता तेनुः किचिदुच्छरृलिता भवतति । इयं तु न तथेति 

संमोगक्तानेव तानव पुखकाविति गम्यते | एवमेभिवाक्यैर- 

पर्छृतनाधमपदेन आधान्येन ‹ तस्यान्तिकमेव रन्तुं गता्ति' 

इति न्यग्माचितवच्यत्तयात्र उ्यङ्कथं वाच्यातिक्चापयि । तत्रा. 

धमपदं विनोाक्तविशेषणमातराद्रन्तु गतासीत्यथेस्यापरतीतेरधम 
पदस्यैव वयलजकत्वे प्राधान्यम् । केचित्- ‹ उप्तं बहु 
नाम किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् । विदधदी- 

दृशमेव सदा सखे सुखिततमास्छ ततः शरदां शतम् ॥' 

इत्याद बुपङृतादिशब्दैविपरीतलक्षणयानुपक्रनस्वादिकं यथा 

गस्यते तथा (न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ' इत्यत्रापि 

नूपदे बिपरीतछृक्षणया ‹ तदन्तिकं गतासि ' इस्ययमशो 

भ्यते, (रन्तुम् ' इत्यश्च एवे व्यल्जनातिषयः- इत्याहुः । 

तदयुक्तम्, ! तस्यान्तिकं न गत्तासि ̀  इत्यत्र विपरीतलक्ष- 

णायाम् ‹ स्नातुमितो गतासि इत्यस्यानन्ययापत्तेः । न च 

दन्नापि गमनाभाचो छक््यत इति वाच्यम् , अभ्रसक्तप्रतिषे- 

धापत्तेरित्याहुः । मजु अधमपदस्य व्यल्जंकत्वमभिधामूलं 

छक्षणामूलं वा । तश्राभिधामूहं नाना्थेकखटे । ठक्षणामुं 

व ढाक्षगिकस्थले | न चात्राधमपदूं नानाथके न वा लाक्च- 
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य , अतः कथं तस्य व्यञ्जकम् इति चेत्; भष. 
मसृद्रदिवःयस्यरैवार्येस्य न्युतादिपद्तात्पय विषयीभू तार्थसाह. 
-दजकसम् 1 अधमपद् व्यड जकः्वन्यवहारस्तु प्रयोज. 

तमात्र्रन्यक्ते । ‹ अस्ते गतः सविता” इत्यत्व नानाथक- 
-गभाक्डध्ययिधामूरञ्यज्जनास्लीकारे न विरोध इत्यपरे । 
भरधमवदमपक्रष्टकमेकत्वलक्षकम् । न चान्बयानुपपतत्यमावाद् 
नञ्र दक्नणेति वाच्यम् ; तास्पयौनुषपन्त्यापि तत्कल्पनात् । 
ते दश्णिकरत्वान्न तम्य व्यङ्जकरवानुपपत्िरित्यन्ये \ ६ ॥ 

५ ५4 [क 

शश्र अष्यस कार्य छक्षयात--~ 

क काव्य तु मध्यम व्यङ्गय वाच्याद्नतिश्ापिनि ; 
नदे च गुणीभूनव्यज्गध मित्युच्यते बुधैः ॥ ` 

क्षणाद्राथ खुह्भनीद्धा यामाद्रा स्वमिरहैष्यसि । 
( 0 + क इन्युकन्वा हरते यात्रां पत्युदरं यियासतः ॥ 

भरत भाच्याननशायि व्यङ्गं तन्मध्यमं काव्यम् । तदेन 
गु्णामुतन्यङ्गखमिति च कथ्यते ! ननु- अधमकाव्ये ऽति- 
न्यान्निः न च तश्र उ्यङ्गयमेव तेति वाच्यम् , भव्य 
अंचभ्य काव्यत्वासंभवेन तन्नाप्यस्करुटस्य व्यङ्खन्स्याभ्युष- 
न्तन्बन्वात् । न च तर्हि वाच्यानतिशाथिस्फुटन्यङ्गयकस्वं 
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इक्षिणमश्त्विति वाच्यम् , ‹ अगूढमपरस्याङ्गं बाच्यमिद्धच. 

क्गमस्फुटम् ॥ इति वक्ष्यमाणाम्फुटव्यङ्गधार्यमध्यमकाभ्ये. 

ऽव्याप्तिः इति चेन्न; उपयेयसंकरऽप्युपाधेरसंक्ररादित्यके । 

वाच्यानतिश्चायित्वं वक्ष्यमाण।गूढत्वाद्यन्यतमस्वमेव विवक्षि. 

तमिल्यप्यन्ये ॥ यथा ^ क्षणादथ-' इलयन्न (यामः; परं पर् 

मावधिः; ततः परं भाणान्धारयितुं न शक्तामि' इति व्य. 

द्यं प्रिययात्रानिवारणष्हपवाच्यनिद्धि करोतीति बाच्याङ्ख- 

स्वाद्राच्यानतिश्ञायि ॥ यथ। बा~ ° प्रामत्तरणं तरण्या नव्- 

बशुरुम सरी सनायकरम् । पश्यन्त्या वत्ति सुहुनितसं 

मिना युखच्छाया ॥' ~ प्रासस्य तरणमिलयनेन प्रामेऽयमेक 

. एव तरुणः) ततश्च -हुवह्वमत्वेन दुकुमत्वं ज्यञ्यते ¦ तरुम- 

भिति कामकठाकौशङम् , तरण्या इति रताबुत्कण्ठा, नव - 

वञ्जुरेलयादिनेदहीपनविभावः; मख्यौ; करम्रहणय)ग्यतश्र- 

दशचैनेन वनलुरङसाया भूनरस्पर्तितया वशुरलतामूरख 

सैरोष मोगयोग्यता, पश्यन्त्या इति वतेमानत्वन्यपदेशाद- 

नसमसमयमेव सुखमाछिन्यपतीतरतिशयोक्तिः, सुहुरिलयौ- 
सुक्षयं जनत्ताभयन दशैनस्य विच्छिद्य विच्छिद्य करणे च, 

. नितरामिति स्वापराधप्रकषः, मछनेयनु भावश्च उयस्यते । 

थत्र ' वुरुरुतागृहे दत्तसंकेतया मया न गतम् , अनेन तु 
सच गत्वा स्वगमनसूचनाय वञ्जुखम अरीमादाय मदुपाल- 



३४ कन्यदूर्पणे 

स्भाय पुनरागतम्, अहो ममानौचिल्यम् ` इत्ति नायिका . 

चित्यं व्यङ्गधम् | तश्च रमभङ्खहतुत्वान्न चमत्कारकारि । 

वाच्य तु मुखच्छायामाक्िन्यं विप्रस्भर्यखकत्वाच्चमत्कार- 

कारि यद्यपि व्यङ्गमप्यनौचिलयमनुरणनन्यायेन परस्परया 

विप्रछर्भव्यछकप् , तथापि तस्यानु भावह्पवाच्य मुखे क्षि- 

तया इय्ञकखम् ; वाच्यं खनुभावद्ूपतय साक्षादेव व्य 

कमिति व्यज्गस्यापराज्खतैव, यत्रैरवक्षयेण उ्यलक तन्मुख. 

म्रेनषित्वस्तैवापराङ्घलेन वक््यमाणल्वात् | न चात्र व्रिभरकम्भस् 
श्राधान्येन व्यङ्गयघ्व। दभ नित्े कथं गुणी भतव्यङ्कथतेति 

वाच्यम् , विप्रलम्मन्यज्जनापेक्षया भ्वनितरेऽप्यनौवित्यव्य- 
खनःपक्षया गुणी मूतन्यङ्गवत्वाद्ियाहुः ॥ ७ ॥, 

अथाधम काम्यं छश्चयति- 

आव्यङ्गयथसापं यच्चार् तत्काव्यमधम स्त्य् । 

चराञ्द्चन्न चाधाचच्रमाते तद्विध वहः " 

उत्तालतालदहिन्तालकरतमार्तमारकम् । 
विपिन तत्समालोक्य नन्द्नखास्मरद्धिश्चु, ॥ 

॥ 

चारे गुणार्कारसरवन्धनिबन्धन चमत्कारकारकम् , तदुभय- 
संवन्धमात्तस्य सकलसाघारण्यात् । एतश्च ये शब्दार्थनिष्ठं 
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गुणे मन्यन्ते तन्मतेन बोध्यम् , शुणानां रसरनिष्ठतवे गुणो. 

त्कर्षेण रसोत्कषौवदयं मावादृव्यङ्कयला्सभवात् । यद्वा, 

चार् गुणाभिव्य्ञकव्णांलकारमात्रानिबन्धनच मत्कारकारक- 
भिये; । वस्तुतस्तु, अव्य्गयपद मम्पुट्यङ्गथपरम् , ‹ अनु- 

द्रा कन्या" इयादाविवेषषर्थेऽपि नजः संभवात् । अतो 

मतद्रगेऽप्यविरोधः । युक्तं च तथा, व्यङ्गधामाप्रे काव्यसख- 

हानेः ¦ न वैवमस्पुटाख्यगुणी मूतव्यङ्गयेऽनिव्याप्निरिति 
वाच्यम् , उपधेयसमंकरेऽप्युपाधेर मंकरादिल्याहुः । अविवक्षित. 

ल्यङ्गयत्वमठ्यङ्गवस्वम्र् , अतो नातिव्याप्रिरिचयप्याहुः तच्चा 

धसकाञ्यं शब्दचिन्नमथेचिघ्रं चनि द्विविधं विदुः | इदं च 
-स्वरूपकथनमात्रपरं न तु विभागपरम् , षष्ठोल्वाख विभागम्य 

दशेयिष्यसाणत्वादिषति ध्ययम् ॥ यथा 'उत्तारताङ-? 

इत्यत्र पूोर्ये शब्दाचित्रघयुत्तरार्दे च स्मरणाठेकारनिवन्धना्थ- 

चित्रम् ॥ यथा वा ' खच्छन्दो्चट्दच्छकच्छङ्कहुरच्छाते- 

तराम्भश्छटमूरच्छन्मोद्टमहविहेविषहितम्नानाहिकाह्वाय वः । 

भिन्यादुखदुदारददुरदरीदीषादरिद्रहुमद्रोहाद्रेकमयार्भिमेदुर- 

मदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥ ` ~ स्वच्छन्दुं वाययादयुपाधिम- 

.न्वरेणवोच्लन्यो या अच्छा निमा: कच्छकुहरेषु तटल- 

मी पयतु च्छतितर।: छृशेतरा अम्मदछटा जलसमूहास्ताभिः 
भून्छंन्मोहा विगलदज्ञाना ये महवेयम्तैदर्धेण विहिताः 
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सानादय आहिक यस्यां सा तथा, उदयन्नुद्वच्छननुदार = &४। 
दृग मण्डूको याघ्ु ताञ दर्य॑षु तटकंद्रादयु दीष भदरिद्र 

सस्ताका ये द्ुमास्तषांद्रोोद्रक उन्मूलनातिशयस्तस्परचचुरा५- 

सक्वाभमेदुरेऽधिको मदो यस्याः सा मन्दाकिनी गङ्गा वो 
मन्दत्तामह्वाय श्चटित्ति भिन्द्यात्- इयत्र शब्दगुणेनौ जम्बा 

शब्दारृकारेणानुप्रासादिना च युक्ताश्च शत्वम् । इदं च 

शष्दवचिन्नस्योादाहरणम् । अ्थनित्रं यथा वा -- ‹ विनिगंं 

मानद् माल मन्दिरः द्भवल्युपश्रुय वदच्छयापि यम् । सम्श्चभ- 

न्द्रदुतपातिताभेडा निमीलिताक्षीव भियासरावती ॥ ~ 
सानद् शत्रुणां मानखण्डकं य हयम्रीव यदृच्छया साख्या, 

न तु युयुत्सया, आलमन्दिरिाद्विनिमैतम, न त्मरानतीस* 

मीपमागतम् + उथश्रूस्य, न तु दृद्व, ससखशनमेणेन्द्रेण द्रुत 
[य 

इदिति पात्तितागैला संघटितकवाटा सनी, भमरावनी भिया 
ॐ _ शद क 

निमीचित्ाक्षीव भवत्ति- इयत प्रमादादिना गुभेनोत्रक्षा - 

कारेण च युक्त्वाचारुता । यद्यप्यत्र प्रथमश्ोके मन्द किनी- 

विषयो भक्तिरूपा भावो व्यज्यते द्वितीय न्छोकेऽपि दीररसो 
व्यज्यते, तथापि ‹निःशोषच्युनचन्द्नं स्तनतदं निशष्टरगो - 
धरः इल्यत्रेव वाच्यस्य व्यङ्गय्रचणतां विना विश्रान्लय- 

भावामावेन प्रतीयमानार्थस्यैव स्फुटस्वाव्यङ्गचस्य न स्फुटतेति 
विवश्षितमस्टव्यङ्गयत्वमक्षतमियक्े । व्यङ्गयसद्धावेऽप्य्र 
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व्यङ्गये कविविवक्चावैधुथादन्यङ्गयत्तरम ; सहृदयास्तु रसा- 

स्ादलालघा भत्रापि रसं भुखत एवेति स्टद्यदष्ठ्या ना- 
+ का + 

धमल्वमिलयन्य | प्रथमरटोके ¦ मन्दाकिनी वा मन्दता 

भिनत्? इति योजनायां व्यवधानम्, द्वितीये च व्यभि. 
[र चारिणो भयस्य स्वरब्देनापादानात् “व्यभिचारिरसश्थाविभा- 

वानां शब्दवाच्यता ` इति वक््यमाणमनौचिलयं च व्यङ्कच्च- 

परतीतिमपकपतीयप्रतीयमानव्यङ्गत्वादथमत्वम् , दोषाज्ञाने ॥ 

व्यङ्खयग्रतीतौ तु नाधमत्वभित्यप्याहुः ॥ ८ ॥ 

इति श्रीदन्तियोतिदिवप्रदीपाङ्सा्िचिद्विश्वजिदतिरात्रयान- 

सलयमङ्गखरत्रवेटश्रीनिवासदीक्षिततनयख कामाक्षीगर्भ- 

संभव श्रीमद्थनारश्वरदीक्षितयुरूचरणसहजता- 

ङन्धवियविशयस ्रीराजनूडामणिदीक्षितस्य 
कृतौ कान्यदर्पणे कान्यलक्षणनिणैयः 

श्रथम ऽडछखः॥ 



द्वितीय उह्ासः। 
-~---~ 

प्रथमोह्ठसे हि गुणादिविदिष्ठं कब्द्युगङं काव्यभि- 
स्युक्तम् । चत्र रब्दार्थयोः प्राधान्यास्रथमं तयोः स्वद्पं 

दृशेयिष्यन्नथौपेक्षयापि शब्दस्य प्राघान्याच्छम्दखरूपं ताव- 
हिभजन्नेव निर्दिशति- 

चाव्दोऽत् चिविधः ज्क्तलक्षकव्यस्लकात्मना ॥ . 

शक्तलश्चकव्यकमेदन शब्दोऽत्र काव्यि त्रिविधः । यद्यपि 

सा्ेषु शक्तश्चकमेदेन द्विविध एव श्षब्द्;, तथापि काच्ये 

व्यञ्जक इय परोऽपि समस्तीष्युक्तमत्रेति । लक्षणायाः शाक्ते 

मूलकत्वाच्छक्तस्य प्रथमं निर्देशः, ्यल्जनाया उभयमूलक - 
त्वादचञ्जकस्योभयानन्तरं निदश्च इति ध्येयम् ॥ ९ ॥ 

५ 

अथा्थमपि विभजन्नेव नििशत्ि-- 

तदर्थोऽपि चधा राक््यल्त्यग्यङ्यवि भेदतः ॥ 

तेषां शक्तङक्षकव्यल्जकद्पाणां श्रब्दानामर्थस्तद्थ; , सो- 



द्वितीय उह्ासः । २९ 

ऽपि शक्यटक्ष्यव्ङ्गचमेदाज्जिविधः ! अत्र यद्यपि विभागदेव 
तरिषिधत्वषिद्धिस्तथापि न्यूनाधिकसंख्याव्यवन्छेदाय्र तिधे. 
युक्तम् । यद्यपि वचकादिशब्द निदेश्चानन्तरं तत्तहक्षणमर- 
कतैवाथनिरूपणयुचितं तथाध्यर्थवटितमेव तेषां रक्षणं 
वक्तव्यम् ; अतः प्रागथखरूपध्रदश्षनभिति ध्येयम् ॥ १० ॥ 

ननु न।क्यधेस्योक्ततेविभ्यानन्त मावाद्विभागन्भूनतेखत 
आह-- 

¢ © क | उ +£ 

तुयस्लात्पयविषथो वाक्याथ हति तार्किकाः । 
अन्ये शक्यं तमम्याह्ुर परे ल््यसूचिरे ॥ 

भाकाहूायोग्यतासत्तिमतां पदानां खुच्चारणे सलपद्ाथ- 

ऽपि घटानयनादिभंसगेरूपऽपूरवो वाक्यार्थस्तास्प्य विषयतया 
सञयु्वसतीलयभिदहिवान्वयवादिनो तनैयायिकाद्यः । वाक्यार्थो. 
ऽपि शक्य एवेल्यान्विताभिधानवादिनः प्राभाकराः | वाक्याथ 
क्ष्य इति मार वेदान्तिनश्चाहुः । वस्तुतश्तु वाक्यार्थो न 

शक्या नापि ठक््य इति पञ्चते वक्ष्यते । न चैवं विभाग. 

न्यूनतेति वाच्यम्, राकयपदेन चत््यन्तरं विना शक्ति्रयुक्त- 
पर्थिति विषयत्वस्य विवक्षितत्वादिति दिक् ॥ ११॥ 

सथार्थन्यखकतामाह-- 



० काल्यदपणे 

घाच्याद्यख्चयोऽप्यथीः प्रायशो व्यञ्जका मलाः ! 
ज्यव्ययिय सन्गङ्खं देवस्तापैरनीक्षितः ^ 

वाच्पलक्ष्पव्यक्धरूपान्मयोऽप्यथौः प्रायक्षो उयञजकाः, न 

तु सवत्र ॥ तत्र जयतिपदवाच्यस्योत्कर्वेण वर्तेत इत्यस्य 

वक्तनसस्कारयरञनकतया वाचम्य उयञजकस्वम्, गङ्गा - 

दलक्ष्यस्य तीरस्य जत्या च्यञजकतय। लक्ष्यस्य वयञजक- 

स्वम् , तथा गङ्गामिल्यत्रैव भ्यङ्गयन शैत्येन भ गवततस्तापानी- 
क्षेणमासथयैन्यञजनान्यङ्गथस्यापि व्यञ्जकस्वमिति ध्येयम् |+. 

यदयप्युदेशक्रमातुरोधाच्छन्नस्य ठयञ्जकतवरमभ्रिघायाथैस्य 
तयञ्जकत्वमभिधातुमु्चितम् ; तथापि कब्दृल्यञजकत्व, 
स्फोटञ्यठ्जकेषु वर्णे्वेव इष्टम्, अथैव्यञ्नकता तु न 

कापि दृष्टा, ततः कथमथंनामपि. काठ्यस्वमित्याजङ्कामपने.- 

तुमिदमिहोक्तं न तु प्राधान्येनाभेन्यन्जकत्वमुपद शीेदुम् ¦ 
अत एवामे शाब्दस्य च्यङजकवमुपपाद्या्थस्य न्यल्जकतव 

प्रपठ्चायिष्यत इति ध्येयम् ॥ वथा वरा वाच्यस्य व्यड जकता- 

° साप् घरोवभरणं अजञ हु णत्थि न्ति साहि तुमए । क्त 

भण किं कृरणिज्ञं एमेअ ण वासये साह ॥'~ मातगृहोप- 

करणम खदु नास्तीति मराधितं त्वया | तद्धण कि करणी. 

यमेवमेव न व्रासरल्िष्ठति ॥ हे मातः, गृहोपकरणं न्याया. 



द्वितीय रहसः । ३१ 

4५ # 

देयं जलादिषरूपं नाध्तीति स्या संप्रति कथितं किङ, तकति 

वा कतैव्ये वद्; बसर एवपरेव न तिष्ठति इत्यत्र तद्धण 

किं करणीयभित्याच्चरथेन वक्तृवैशिष्टयज्ञाना्रहोषकरण संपा- 

दनव्याजन स्वैरविहारोद्यमो उयज्यते | तन्नापि मातरिति 

बद्धता च्यञ्यते। तया च लयं जलाहरणाद्य्तामथ्येम् | 

गृहोपकरणमित्यवरय संपादनीयल्लम् , भद्च खस्विस्यपलछापा- 

शक्यता, त्वयेति न मयैव व्याजः संपात इत्ययमर्थः, 

तद्भणेति क्वस्य कर्तव्याज्ञानाभिनयः, पएवमेवेत्यादिना क्षण- 

मात्रमपि विलस्बासदहता च व्यञ्यत इत्ति ध्येयम् । पूर्वतर 

जयतीति पदार्थस्य व्यञ्जकस्वम् , भक्न तद्भण किं करणीय- 

भिस्यादिवाक्यार्थस्य स्यञःजकस्वपिति मेद्: । न चैवमस्य , 

वाच्यञ्यूकेतोदाहरणत्व मयुक्तं स्याद्वाक्याथस्य व।च्यत्वा- 

ति वाच्यम् , बाक्याथस्यापि वाच्यान्तभावस्याक्त- 

त्वादिति दिक् ॥ क्षयस्य व्यज्जकता यथा वा-~ ‹ सन्ती 

सरदि दुद्अं खणे खणे दूभिभ। ति मञ्छ कए । सम्भावणे- 
हकरणिल्यस्षरिच्छं दाव चिरं तुमए ॥~ साधयन्ती सलि 

सुभगं क्षमे करणे दूनासि मम छते । सद्धावसे्करणीयस- 
दक्षं तावद्विराचितं त्वया ॥ हे सखि, मम कृते मन्निमित्त 

सुभगं नायकं साधयन्ी संघटित कतसंचरेति यावत् । 

क्षणे क्षत दूनासि श्रान्तासि । सद्भावस्य समीचीनहृदयतायाः 



२ काव्यदष॑णे 

लष्टस्य च यत्करणीयं तत्मटदं सया कृतमिति वाक्यैः ; 

अत्र दूयं प्रमागान्तरणापकारित्वाव्रगमान्मुल्याथेवाध।वमः 
सेन शबुत्वमाचरिताभेति विपरीतलक्ष मया्रगस्यतते । तेन च 

धत्वमधमा यन दूतीविषद्धं ना्यकोपमागमाचरितवत्ती, सो- 
ऽध्यथमो यन दूतिकाथां सयग्रलुरक्तः ` इति व्यञ्यते ¦ इद्- 

मपि वाक्यल्नितस्पार्थस्य व्यज्खकतायामुदराहरणपिति मेद्: +} 

व्यङ्गथम्य व्यख्खकृता यथा वा- (उअ णिच्च णिप्पन्दा 
1 

विसिणीपत्तरिमिरे हइ बखाभ्रा ; गिम्मलमरभञमाभणपहि- 

द्िजा सह्घुत्ति वि ॥'-पश्य निश्चलःनिः स्पन्दा बिकिनी. 
५ 

पत्रे राजते बहाका | निभरकमरकततभाजनप्रतिष्ठिता शङ्क्य 
4. 

क्तिरिव ॥ इदं हि संकेताथिनं कारुकं प्रति नायिकावचनम् | ' 
है निश्चल संकेताथितयाच्रैव स्थितिशशीरु, नङ्िनीद्ङ् निःस्प. 

न्दा वकी निष्कलङ्कमरकतपात्रस्थिता शद्धश्ुकिधक्तास्फोट 
इव राजते परय ~ इयत्र निष्पन्दत्वेनाश्वसवन्वम् , तेन 

न्व जनरादियम् , तेनापि तदेव संकेतस्थानमित्ति चे स्यञ्यते। 
यद्रा, संकेतस्थानमगततरैव गतोऽन्भीति भिधया वदृन्तं नायकं 
प्रति नायिकावचनसिदम् । अत्रापि निःस्पन्दत्वेनाश्रासवत्वम् , 

2 

1, 

तन च"न स्वं तत्र गत्तोऽघ्धि, निथ्यैव गतोऽम्मीति वदसि. 

गतभन्नेयं बह्मका निःशङ्का वर्तेत ` इति व्यश्यते 
पश्चि नश्वकेति सनाधनम् ¦ मिथ्या वदसि" इति व्यङ्य 



द्वितीय उच्छः । (६ । 

खहायतां प्रतिपद्यते ॥. केविततु- नायकं प्रद्यन्यापदेः 

शेन वूनीवचनिदम् । गय्थाना. ज्ञानायैकसवानिश्वूपदं 

ज्ञान्ुन्यपरम् । बलाकापदेन च स्ीलिङ्गमद्िम्ना नाविका 

प्रतीयत । ततश्च हे क्ञानश्चूल्य, स्वयमेव समागद्य पश्य, 

सा विरहाखहा षंप्रति विधिनीपत्रे राजते; कविपयश्षणव्ि. 

लम्बे प्राणान्न धारयिष्यति यततो निःस्वन्दा । निमैढमरकवे. 

द्यत्र चिमिनीपच्रस्य मदकतमाजनापमिततया तदङ्कमङ्गान्नी 

रमता अ्यज्यते । तम्याः युकयोपामित्वेन पाण्डुम् , 

तेन चोपमाब्यङ्कयनानुमावेन विप्रस्भातिश्यो व्यक्कचः- 

इद्याहुः ॥ १२॥ 

एवमर्थस्य स्वरूपं व्यक च निर्व्यावसरसंगया 

वाचकादीनां क्रमेण लक्षणमाद-~ | 

खाक्षास्संकेतितं योऽथमभिधने स वाचकः । 
घनरयामः क्ियाद्ाभः निष सुम्रीवरास्यद्ः ॥ 

अत्राभिधनत्तं इलयस्य प्रतिषाद्यतीय्थः, न सभिधया प्रति- 

.पाद्यतीति ; तथा खलयभिषाया वाचकशब्दऽ्यापारत्वेनान्यो- 

न्याश्रयात् , ताचत एव सम्यक्त्वे शेषतरेयध्यौश्च । संकेतश्च 

* जस्माच्छब्दाद्यमर्थो बोध्यः * इलाकारक़ आप्ताभिप्रायो 
ह $ | 



३४ काच्यदरपणे 

ल स्वीश्वराभिघ्रायमाच्रम्, यरच्छागअस्दस्याप्यप्रे सराह्यसव- 

कथनेन तत्राव्यप्रः । एवं च ठक्ष्यस्व्यथस्व तादश्चाप्ना- 

भिश्रायविषयत्वेन संकेतित्तत्वाविरेषाह्वह्या्थ्रतिषादकेः छा. 

क्च णिकपदेऽतिव्याप्निवारणाय साश्चादिति | अथौन्तरप्रती- 

यद्वारकत्वमिह सक्षारं विवक्षितम् । तावन्मात्र च घंब- 

न्धित्तयाकारस्मारफे धटादिश्चष्देऽतिन्वाप्रप । अतः शरक. 

तितमिति । शब्दत्वेन विश्ञष्णाश्च न चेष्टायामतिन्यात्चिः~ 

इयेके । भन्ये तु- साश्रारछंकेतितो योऽेस्तस्रतिषादकसव 
छश्षणम्ः । सक्ेतश्च पूर्वोक्त आपतासिध्राय एव) ठक्षणास्थक्षि 
च परम्परया संकेतः शकं बोधयित्वा छक्यं बोधयत्विय- 

भिप्रायेगेवाप्रेन क्चषयिकपदप्रयोगात्- इयाः । अपरः 
दु -- संकेतपदं संबन्धपरम् । तथा च सा्षास्संबन्धवि- 
श्रयाथेभ्तिपाद्कत्वं वाचकत्वम् । ननु 'छल्िणो गच्छन्ति! 

इत्यत्र च्छत्यष्छतवि घापारणेकसायमन्करत्वेन छक्षणया शद. 
स्विणोऽपि प्रतिपादके च्हाश्पदेऽतिन्यतिः। न च, यः 

क्षव्दो यद्विषयकसाश्चात्सबन्ेन यदथेस्मृतिषतुः ख तस्य 
जाचक इति विवद्वितम् , उल्विपदं च स्रा्चात्छंबन्षेन 

सछटयच्छन्िय्राधारणरूपेण न स्छतसिस्मारकमिति नक्रः 

तिम्याप्निरिति बाच्यम् ; उत्तिनिषयकसाक्वास्खजन्धस्यापि ड - 

क्ञणया च्ठलिस्मरणेऽपि प्रयोजकत्वमेव, अन्यथा .शकय- 
१॥ ध 
५ ५ 



द्वितीय, उर्सः । ३५ 

श्रहेऽपिः छश्चणया तस्स्भृलयापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, शक्ष्यसंन- 

न्धाग्रहे लक्षणायाः भग्रवृत्तेः- इति चेन्न; छल्तरिण इयक् 

ख्छलत्तिन्यतिः साश्षात्संवन्धेतरैव, अच्छल्तिश्पृतिः परं ठेश्च- 

णयेत्यजदद्श्वणैव नास्ति । युगपक्ुततिद्वयविरोधश्च ' गङ्गायां 
मत्स्यघोषो, इदयादाविव।दाषागरैव । यद्वा, सोश्चाश्वस्य 

भ्रतिपादनक्रियाविङेषणत्वेनाप्यङ्गीकारान्न दूषः । ननु- 

एवमपि ‹ साश्चास्पंबन्धविषयम्यं यः पदायेस्मृल्यन्तरमद्वारी- 

कल प्रतिपादयति स वाचकः ` इति हि पथेषस्यति | तथा 

सति गक्यमूतच्छल्तिमात्रस्ृति द्वारीकृ च्छलयच्छलिरमा- 

रके' च्छस्त्िपदेऽतिव्याप्यभावेऽपि "राजाः हरति लोकानां 

हदयं मदुभिः करैः ` इ्याद्यमभि धापूलम्य नास्थके प्रकरणा. 
दिनभिधायाः प्राकरणिकचन्द्रा्र्थस्मृतौ नियमने सखलयप्रा- 

करंणकभूपाययैस्य ` व्यखनया प्रतिपादके राजादिपदेऽति- 
व्याप्निः, तत्र भाकरणिकचन्द्रादिषदाथेस्मृतेर्राकसभेकम्- 

पाधथेस्मृतौ द्वारस्ाभावेत् ।' न च पदार्थस्भेयन्तराग्यब- 

हितत्वमेचात्र साक्षात्त्वं विवधषितमिति बाध्यम् ; - तथापि 
" खवैदो माधवः पायादन्धकक्नयकृत्धरः बः; इयौ य॑त्र 

इरिहरथोद्धेयोरपि प्राकरणिकत्वं तत्र प्रसिद्धिपराचर्धेणान्ध- 
कशचुरनाशकर इति दरेविषयाथेस्यः श्चेटिति ̀  प्रतीतिः, पश्वा: 

स्वा लोचनयान्धक्षाना यदुपभकाना- धय्ुदकृदिति इरि. 



३६ करान्यदपंणे 

विषयायेख निहताथंतया विङम्बन प्रतीतिः ; तल्वान्धकक्ष - 

यादिषदेऽभ्यामिः पदा्थम्मृयन्तराव्यबधानेन स्मारकत्वाभा. 

वात्-- इति वेन्न ; भष्वतन्तरस्वेन पदार्थविशेषणात् । खा- 
चन्ज्यं च शक्यतावच्छेदकप्रकरेणान्वयनोधाविषयत्वम् 

ततश्च स्वतन्तरपदर्थस्यृतिग्यवधानेऽप्यस्वतन््पदार्थस्मूयव्य- 

वद्ितत्वमस्स्येवेति नास्याप्निः | अजह्क्षणास्थरे तु च्छ 

श्रिणां शक्यतावकछेदकीभूतच्छल्तित्वभ्रकारेणान्वयबोधानिष. 

यत्वान्न स्वातन्छयमिल्यस्वतन्त्रपदाथेस्म्रातिव्यवधानेनैव छक््य- 

स्मारकतेति न तत्राप्यतिव्याप्िः। न चैवं लाश्रणिकस्थरे 

साक्चात्सबन्धविषयस्यान्वयकोधविषयत्वाभावेन स्वातन्त्या- 

भाकादल्लवन् पदाथस्मृ्यत्य वघानपदेनैव तत्रातित्या्िवार- 

णास्खाक्षाखदवैयथ्यंमिति वाच्यम्, श्गङ्गायां मरस्यघोष्धौ 

इयन्न सा्षास्संबन्धविषथस्य।प्यन्वयवोधविषयत्वेन स्वतन्त्र. 

त्वात्तर्स्मृतिस्यवधानेऽपि तीरस्मृतेरस्वतन्त्रपद्ा्स्मृयन्यव- 

हितस्वात्तीरस्मृतिजनकतादशायामतिव्याप्तिवारणाय साक्षा. 

स्यह्ावश्यंमावात् । न चैवम् "राज्ञा हरति इलयत्र 

ठ्य ख्नया भूपायप्राकरभिकाथेस्मारकेऽतिब्यातिः स्यात् , 

तच्च प्राकरणिकायेस्वान्वयवबोधविषयत्वेन स्वातन्श्यात्तरस्टृति - 

ठ्यवधानेऽप्वस्लतन्नरपद्थस्मृल्यत्यचधानसनत्तवादिति वाच्यम् , 

आाङेयन्तितसंकेतस्यैव संकेतपदेन विवश्ितत्वात्-इयाहुः ॥ 



दितीय उषासः । ३५७ 
#। 

अथा घनद्यामादिक्ञब्दाः सराकनात्छंकेतिता्थस्मारशतया 

काचाः ॥ १६ ॥ 

ननु सकेतित्ताः क इलयाकाङ्कायामाह-- 

जातिर्शथणः किया द्र्यामिति संकेतिता मताः ॥ 

जातिषेटस्वादिका, गुणो नीरपीताविकः, क्रिया चलना- 

दिका, दरव्यं सजात्तीयवस्स्वन्तररहितमकाादिकं वक्तृय- 

इच्छ सकेतितडित्थादिश्चब्दर्गङ्गयः स्फोटश्च, एत चत्वारः 

सरंकेतविषया मता: । ननु-- (्वटमानय * ‹ घटं स्थापय ` 
इूयादिवाक्येषून्तमवृद्धेनोक्तेषु प्रयाऽयस्य घटानयनस्थापना- 

दिव्यवहारं पञ्चयन्टयुरिप्सूञवहारनिषय भूतायां व्यक्तविव 
क्ति गृह्णाति न तु जायादावताद्रषगरे-दात चेन्न; ज्यते 

अये वहा रव षयत्वेडपि य्यक्तीनामानन्यास्छामान्यङक्षणायां 

मानाभावेन क्क्तिप्रहसरमये सवव्यक्स्युपस्थित्यमंमकान्न तासु 

शक्तिपरह्ः । यदि च तत्कारो परस्थितकतिपयज्यक्तष्वेव श- 

क्तिगहयेत तद! याञ्चु न शक्तप्रदस्तासां धटादिपदेनोपस्थि- 

ति स्यात् । यदि च कचिनछकिप्रहेऽप्यस्यत्र शाब्दधीरि- 

ध्यते तद्! शक्तिधीः शाब्दज्ञाने व्यमिचारिणीति कारणमेब 

न स्यात्त | यि च यद्धमोश्रये चक्तिप्रहस्वद्धमाश्रयस्य स्भू- 



३.८ काव्यदर्षणे 

सखमोचरस्यापि योग्यताबक्षादन्वयनोषविषयत्वं स्यादेव सं 

मानप्रकारकस्वस्यैव नियामकस्वादिति मत्तम् › तथापि भ्य. 

क्तिमात्रस्य शक्यत्वे "गौः ' ‹ जुञ्कः ` । चः इल्यादिपदानां 

ज्यक्तिमान्रवाचकत्वेल पयायतापस्या सहं प्रयोगानुपपत्तिः, 

क्ातिगुणः क्रियेति विभागालुपपत्तिश्च । यदि च जाद्यादिः 

विशिष्टम्यक्तिषु शक्तिपरहमङ्गाङ्ुरुषे तदा लाघवा्जालयादेरेव 

शक्यता युक्ता, ्यक्तिलामस्त्वाक्षेपाडक्षणया वा भविष्यति। 
ख च संकेतप्रहोपायिमूतो जाल्यादिरूपो धर्मो वस्तुनः स्वा- 

भाविक्ो वक्दुयदच्छौ पाथिकश्चति सामान्यतो दह्िविधः | 
स्वाभाविकषर्मश्च सिद्धमाध्यमदेन द्विविधः । तत्र सिद्धे. 

डपि बध्वुनः प्राणप्रदो विशेषाधानहैनुश्चेति द्विविधः । 

तत्राद्यो जातिः । सा हि वस्तुनः प्राणप्रदतुस्यत्वासप्ाणप्रदे- 
स्युच्यते । तद्वच्छिभरमेव दहि वस्तु व्यबहपरयोग्यं भवति 

नान्यथा । तदुक्तं भवैहरिणा- (गौः स्वरूपेण न गोनी. 

प्बगोर्गोल्वामिखबन्धानत्त गौ: ' इति । गौः स्वरूपेण भ्यक्ति- 
सान्नेण मौरिति न ग्यकरह्रियते नाप्यगौरधादिरिति वा ज्य 

बद्धियते, कि तु गोर्वाभिवन्ध।देव ौरिति ग्यवह्ियत 

इयथः । यद्भा प्राणप्रद्स्वं यात्रहाभ्नयं त्दाघारस्वम् । गुणा. 

नां तु नित्यस्वक्षेऽपि न यावदाभयं तद्ुन्तित्वम् , आश्रये 
त्यपि पाकादिना स्मवायनाशे तद्नाधारतास्वीकारात् । 



दवितीय रदछछासः । &९ 

द्ितीयभ्तु चुक्कादिगुणः। जाव्या प्रथमं विजेषितमेव दि 
(क वस्तु द्वितीयश्रणे समतरायोत्पत्तौ पश्चद्धुविशेष्यते 1 द्विनी 

यस्तु खाध्यङ्पो धैः क्रियः | यदपि क्रियापि नित्यान 

साभ्या, तथाप्याङ्वतिन साभ्यतया प्रतीतेः म्रा, खध्येव्यु+ 

च्यते । यदाहुः -- ^ यावरिखद्धमसिद्धं॑वा साभ्यस्वन ती. 

यते' इति ¦ साच क्रिया पाकादि; पौवोपर्येण वतेना- 
नाभिः स्वावयवकर्पाभिहृुह्वी स॑माजेनागवस्लावणान्तामि 

कियाभिरमिल्यञ्यते | वक्ठ्य दच्छरोपाधिकस्तु धमे: पृत्र 

पृत्वर्णैगस्फुटतयाभिन्यक्तश्वरमवणेबुद्धवा म्फुटतरमामिठयक्तः 

स्फोट एव । सः च व्यञ्जकानां वणौनां क्रमवच्त्रेऽपि न 
स्वयं कमवान् , इतरथा वर्णवत्तस्यापि करमवन्तरे ऽथैभ्रयाय- 
कत्वा प्रामथ्यप्रसङ्गात् । ताद्श्नस्फोटरूपं च डत्थादिशडद- 

व्यङ्गयस्वरूपं वक्ठयदच्छया दित्थाशर्थेषु शक्तिग्रह प, धित्व 

मनिवेदयन इति धन्ञारूपं यदच्छास्पकं चोच्यते ; यद्यमि 

जात्यादिणल्दानामपि स्फाटन्यश्जक्रस्वमविकिष्ठं तथापि ज्ञा- 

॥ ॥ 

[न 

लयादीनाभेव भरकारल्वात्तेषामेवोपाधित्वम् , डिस्थारिशब्देषु 

स्फोट एव भ्रकार इति सर एवोपाधिः । न चेवं यदृच्छा 

शब्दे द्रव्यमुपाशधेरेति ठयवहरः कथमिति वाच्यम् , स्फोट. 

हपशब्डस्यापि द्रभ्यत्वेन तदविरोधात् । अत एव (गौः 
्ष्श्चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दाना प्र्ततिः' इत्र 



2. काष्यदर्पणे 

मर्टामाष्यकारः | नलु- भिन्नाभु बटादिभ्यक्तिषु ९ घटोऽयम्) 

: घटो ऽयम् : इ्याथनुगतप्रतीतिम्रयोगविषयस्वं षि जा क्षल. 

मिहाभिमतम् । त्व परमाणुतवेऽतिर्यध्रम् । न च परमा 

पुत्वमपि जातिरेवेति वाच्यम्) परमाणुल्वादीनां गुणमध्ये 
पाठात्त्- इति चेन्न, तेषां गुणमध्ये पाठात्पारिभाभिकमेष 

गुणस्वं न तु वास्तवमिति भ्येयम् । नतु- गुणक्रिययोरप्या- 

नन्त्याज्यक्तक्षक्तिपश्नोक्तदूषणघाम्यम् - इति चेन्न ; जयुङ्खनीरा- 

दिगुणल्यक्तयः प्रयेकमेफैक। एव निलयाश्च तसतद्रभ्यन्यक्तिभि. 

व्यश्यन्ते । विनाक्षोतपाद्धीस्तु तत्समक्रायविषयिणी । एव 

पाकादिक्रिया अप्येकैका एव निलयाश्च चुद्णीसं माजेनादयवस्ना- 

क्णान्ततत्त्यापारव्यङ्गयाः । व्य शकक्छमाच्च क्रियायाः क्र 

मिकत्वव्यवहारः । भेदपरतीतिस्त्वाश्रयमेदौपाधिकी, यथैक. 

घयैव सुखस्य दपणतेरखद्भाध्ारम्बनमेदाद्वदप्रतीतिस्तद्रािति 

विक् । १४॥ 

एवं जालयादयश्चत्वारो ऽपि तन्तत्पदख्क्रतविषया इत्युक्तम् । 

तत्र मतान्तराण्याह-- 

, 

जालिरेवाथ वा तक्रानेव वापोह एव वा॥ 

शरटःादिश्देष्विव शयुक्कादिशब्देष्वपि जातिरेव घंकेना्रषयः | 



द्वितीय उद्लासतः । ५४१ 

तथा हि -- शद्कादयो गुणाः क्रियाच प्रतिन्यक्ति भिन्नभिन्न 

षव, उतपादविनाश्प्रतीतस्तस्या बाधकं विना तत्समवायवि- 

चयकत्वकर्पनानौ चित्यास्समवायस्य निलत्व। च्व । ततश्च 
हिमपयःशङ्कखाद्याश्नयमेदहे शुङ्कादयो गुणा भिन्ना एव । भिन्ने- 

ष्वपि तेषु शर्धः शुच इत्यनुगतप्रतीतिवछाच्छ्ृसादिकं 

जातिः । तथा रुडतण्डुखादिपाकादिक्कियापु पाकत्वादिकं 

जातिरेव । एवं बालबरद्धशुकाचुद्रितशु डित्थादि शब्देषु 

सुटतरवेक्षण्यानु भवाद्भदमि द्धौ तत्रप्यनुगतनुद्धनुर धाङ्ि- 

स्थभन्दत्व।दिकं जातिः । सा च शब्दाथगरोरमद्वा१वे 

दित्थाश्र्थऽपि वत्तने। तद्धेदवादिमतेऽपि परस्परया्थेऽपि 

"तस्या ब्रत्तरिशद्धा। यद्ध, प्रतिदिनञुषचय।पचयत्रस्वेन 

दित्थादिन्रीरस्य मेद अवर्धियकः, तयाप्यनुगतनुद्ध्ा 

हिस्थत्वाद्कं जानिगेवेनि सर्वेषां शब्दानां जातिर नकन- 

विषय इत्परके । अन्ये तु तद्र खातिविशिष्टः पदाथ एव 

सर्वत्र सकतव्िषयः, प्रथममःानयनादिव्यवह्टारदक्षमेन तत्रैक 

संकेतप्रहाद्रे तत्यागे मानामावात्- इदयाहुः । अररे तु-~ 

भघट'दिव्याव्ृत्तङूपोडपोह एव घंटादपद् संकेतविपयः) अ- 

.षोहठ५ तिरिजातौ मानाभावात्त- इयाह । एष च पक्षेषु 

युक्तयु्तनि चारणा म्न्थनौरवभयल्मह्तव्यञ्जनानिरूपणाज्चु- 

 पयोगाञ्च न कृतेति ध्येयम् ॥ १५}: 
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क्त 

वादश निरूप्य परिगेषादभिधायत्तिरिक्तां ञ्य नां लि- 
वाधयिदुर्वाचङ्व्यावारभूतामभिधां तावह्चयति-- 

व्यापारः कक्यधीहेतुरुयः दाज्दगतोऽभिधा ॥ 

शक्यस्य सान्नात्नंकेतविषयस्य या धीस्वद्तुुख्यो यः शब्द् . 

निष्ठो व्यापारः सोऽनमिध)। । अद शब्दगतव्यापारत्वमाच्र 

छक्षणायामततिरपाप्रम् + अतः शक्यधीदेतुरिति । न चैवमपि 
४ छ{श्रणो गच्छन्ति ` इय गहद्श्नणायां छज्नयच्छन्निप्राधार. 

जैकश्थैगन्तृखेन श्षक्यानां छञ्चिणामपि अतीतेस्तत्रातिन्वा. 

पनिरिति वाच्यम् , शक्यतावच्छेदकप्रकारेण शक्यधीहेतुत्वभ्य 

विवक्षितत्वात् न च ' गङ्गायां षष” इत्यादौ गङ्गालेन्नैव. 

तीरप्रतौतिरिति मते च्छन्नितेनैवात्रापि चछरयच्छज्जिप्रती.- 

तिरिस्युक्तदोषताद्वम्ध्यभिति वाच्यम् , शक्यमाल्वधी दै तुस्वस्य 

विवक्षितत्वात् । तावच्चाभिधामूखठय्नायामनिव्याश्रमिति 

मुख्यपदम् सुख्यत्वं च तदथ पीतौ तद्रतठयापारान्तरानपे- 

क्षखम् । अभिधामूलव्यश्जनायां उथङ्गवात्रतीत्तौ व्यङ्गथ- 

विषयकशक्त्यपेश्चास्ध्येव, अन्यथा शाक्त्यप्रटेऽपि व्यज्खनया 

तसप्तीत्यापत्तः ' न चेवं कश्चणायामपि तावतैवाततिन्यात्नि- 
निगमे शक्य धीहेतुपदतर यथ्थमिति, वाच्यम् , सखरबणादिगत- 

्य खअनायामतिव्याप्रिनिरासाय तद्वह्येभावादित्याहुः । भ- 
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न्ये तु- कशक्तिरेवाभिधा । शक्छिश्च संकेतयितुरिच्छा । «कै. 
तथित। च जात्यादिवाचकपदेष्वीश्रर एव, डित्थादिपदेषर 

त्ततित्रािः । तदिच्छायाश्च स्वरूपसंबन्धेन शब्देनि्रत्व- 

मप्यविशुद्धम् । अवः कक्त्यतिरिक्तायामभिधायां न किचि. 
स्म्रम्राणम्- इत्याहुः ॥ १६ ॥ | 

भथामिषां विभजते-- 

रूदिर्थोगो योगरूहिरिति सा चििधायिधा ॥ 

स्फुटम् ॥ १७॥ 

कद्व छक्षयत्ति- 

-रूदिसस्व खण्डशक्त्येव स्यादेका्थाभिधायिता । 
चीन वधूडुचावुचैखुन्ताह्ारौ च राजतः ॥ 

खमञुकायश्चक्तिमात्रेनकाथप्रतिपादकता ददिः । भवयवशाकत्यः 

प्रतिपादके योगेऽत्िव्याप्तिनेरणाय समुदायेत्ति । समुदाया. 

वयवकशक्िभ्यामर्थप्रतिपादिकायां योगङूदावतिञ्यप्तनिर्- 

साय मच्रिपदम् । समुदायक्षाक्त्या वृश्विक्ञेषादिप्रतिपाद्के- 

इवयवशक्त्या च तुरङ्कश्रोत्रादिप्रतिप)द्केऽश्चकणोदिशब्दे- 

ऽठ्याप्तिव। रणाय कृषदम् । तच्नावयचदक्त्याथोन्तरभ्रतिपाद्ने- 

पि सरमुदायश्क्किमात्रेण बृक्षविशषाद्यकाथप्रतिषद्कतवान्ना- 
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[ष 

ग्याप्निः ¦ एवं च ससुदायशक्तिमान्नेणाथंप्रतिपादकत्वमवय- 

वाथौप्रतिभानात्ततपरतिभानेऽपि तस्य प्रतिपद्ये बाघाह्वा भवः 

सीति द्विविधा रूढिः ।॥ यथा पीनौ वधूङ्कचाविति पदाभ्यां 
नावयवाथप्रतिभानपम् , ुक्ताहारपदे मुक्त आहारो याभ्या- 

मित्यवयवथप्रति भानेऽपि तस्य मुक्तामयहाररुक्षणे प्रतिषे 

बाध इत्येषा रूदधिः ॥ यथा वा~ ' प्रस्यथिक्निनिपारमौरहि- 

कछितप्रसयग्रमुक्तातुाकोटिस्पकौनमातनोति चरणाम्भोजं मदा 

तावकम् । वीर श्रौरशरुनाथनायक त्रिमो विश्वमराषीशशते 

दत्ते रूप्यतुराप्रदानकलरना चित्त न मे विस्मयम् ॥ '-- 

शत्रापि सुक्तादिश्चब्देषु नावयवा्थप्रतिमानम् । तुल्कोादि- 

कष्देऽवयवायेप्रतिभनेऽपि तस्य पादृङ्गदलक्षणे प्रतिपाद्ये. 
[> 

बाध इत्यषा रूढ; । यद्यपि प्रत्ययथिक्षितिपाङानां मौकिमिः 
[यि +; 

शिरोभि; प्रतिमाकरैः कितो वरितः प्रत्यभ्रसुक्तामयो 

यम्तु्लाकोरि; पादाङ्गदं तस्य स्पशैन धारणमेव प्रस्यश्रिक्षि 
सिपारकिरीटश्च चित ्रस्यभ्नसुक्तारमकतुकतद्रग्यकृ।दिप्रतिपाद्- 

नभित्यमेद्ाभ्यवसायार्थं तुलकाटिशब्दे ऽवयवार्थोऽपि विच. 

कितः, तथापि तस्य पादाङ्घदगतत्वेनाप्रतिपाद्नात्तत्र रूहि- 

रेव | १८॥ * 

५ 9 + 

यगि ङश्चयतत्त-- 
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क योगोऽवयवक्रात्तयैव स्यादेकाथौभिधायिता । 

रागिन्कान्तापद्ाचातस्तवाश्लोकस्य सांप्रतम् ॥ 

सूढावतिव्याप्विवारणायावयतैति । योगूदौ वद्वारणाय 
ख्वेति । धवयवश्ाक्तमात्रेण छुसुमितादिवस्तुप्रतिषादेके मु- 

दायक्षक्त्या च दिशकरनिक्षाकर दिप्रत्तिपाद्के पुष्पवदादि- 

शाब्दे ऽञ्यास्तिवारणायैकपदम् । अवयवनक्तिमात्रेण प्रतिपाद - 

कत्वमपि ममुदायाथौव्रतिभानात्तसरतिभानेऽपि तस्याचयव- 

शक्तिप्रतिपाश्वार्थानन्वयाद्रा भवतीति योगोऽपि द्विविधः। 

यथा रागिन्निति केवट योगः । भश्षोकपद् ोकरहितत्वमेव 

` कङ्केलिबृश्नस्वमित्यमदाध्यवस्ायार्थं सङुदायास्य विवक्षित. 

स्वेऽपि शोकरहितल्वरूपावयवश्चक्तिपरतिपाथार्थेऽनन्वय एव ॥ 

यथ। वा-- ‹ दाखाभरृतां यसपममदे। वनेषु खमाश्निवानामपि 

पुष्पवत्ताम् । छायातमिन्लपरकरैरजतं पादा मजन्ते परिभूति- 

मेव ॥ "~ अन्नापि श्ाखाश्रुतामिति केवरं योगः । पुष्पव. 

न्ताभिति पदे कुसुमवच्छमेव दिवाकरानिशाकरसवभित्यमेद्- 

भ्यवखायार्यं ससुदाया्ंस्य विवक्चितस्वेऽपि कुुमबसस्वरूषा- 

` वयवशक्तिप्रतिपायार्थे ऽनन्देय एव ॥ १९९. ॥ 

योगकहर्टिं कक्षयति-~ 
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योगरूटिस्तुः शक्तिम्वामेकाथेपरतिषादनम् । 

शृगाक्ची पद्मनाभस्य मन्दिरे वसतान्मम ॥ 

काक्तिम्यामवयवशक्तिसमुद्।यश्षाक्तभ्याम् । अत्र शक्तिद्धयेन 

भिन्नभिन्नार्थरतिपाद्केऽश्वकणी दिपदेऽतिव्याप्निवारणायैकषः- 

द्भ्.। यथा मृगाक्षीपद्ं प्छना भयदं च । इवमप्यवयवश्षकत्ये- 

वावयदचगतधृस्यन्तरेण ससुदायार्थ्रत्िपादनेऽपि भव्ति; 

तथावयवाथौन्तरस्य विवक्षिसस्वेऽपि तस्य समुदायाथानन्व- 

येऽपि भवति ।यथा--- ‹ तेजःस्पूिरखावनन्तमणिभिः खै . 
न्व हेमाद्रिणा कीर्डिस्ते शक्षिकोटिभिश्च तनुते नित्यं ̀  वुलसे- 

हणम् । वीर भीविनचव्वयाख्गरुतधराधौरेयभाग्योज्ञते चिं 
किं घुनाथभूय भन्ते देशना. तुखारोहणम्, ॥ '~ भव्रानन्त. 
मणिभिरिल्यनन्तस्याकाक्षश्य मणय इच मणय इत्यवयचगत - 

: गण्या चमुदायश्चक्त्या चादित्यः पर्तीयन्ते | तथादित्था 
एतानेके मणयो रन्नानीत्वभेदाभ्यवसायायेमवयवायौन्तरस्य 
विवक्धिततरैऽपि तस्य सञुदायार्थानन्वयश्च । तथा हेमाद्िणेति 

हेममयोऽद्विरिव्यवयवक्षक्त्या समुदायशक्त्या च मेदप्रतीसौ, 

देमाद्रिशेवाद्वि्दशं हेमेत्यमेदाभ्यबाया्मकयवार्थान्वरस्य, 

विबक्चितसेऽमि दस्य समुदायार्थे मेरावनन्वयः । नच 

हेमा्यादिपदानां केवङं मेश्प्रयुलेषु रूदिरेवास्त्विति -वा्यम् , 
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् ४४ तत्रैव यौगिकार्थप्रतिभानस्यापि सवंसाक्षिकल्वात् । न च 
& + ै # क धि ती छि तष्यचयवकशषक्तिमात्रेण भेकौयथभरतिपाद्कस्वोपपत्तो सथुदाय- 

शक्तिमार्त्वनि वाच्यम् , मिरु: सुनेरुदेमाद्विः---' इलाध - 
[+ [43 भिधानकशपरम्परया विशिष्य तत्र समुदायशशषक्ैरपि सिद्धेः, 

अन्यथा राजभिः क्रीडा निर्थिते हैममयाद्राविव विशिष्या- 

कुशाखनानपेश्षणेन तद्वियश्योपत्तरित्याहुः । काचधोगरूढ- 
स्यापि पदस्वावयवाथानन्वयात्ममुदायार्थेमात्रे विश्रान्तिः । 

यथा सथल्कमले नीरजादिपद्म् , काचित्तु समुदायार्थानन्वया- 
दवयवा्यैमान्ने विश्रान्वि; । थथा नीनीरजमित्यादौ । भन्नो - 
भयत्रापि रक्षणेवेति न्यायविद्; | तथा हि~ नीरजपदे 
हि नीरजनिकरैस्वमवयवशक्त्या समस्ति । समुदायशक्त्या द 
पद्यत्वं प्रतीयते । ततश्च नीरजपदश्पैकपदोपादानसूपयान्त. 
रङ्कभरस्याखत्या खटकमङेन्दीवरान्वयात्पामेव नीरजनिकषै- 

स्वसमानाधिकरणसनापस्ितस्य पद्यत्वस्य पद्यत्वममानाधि- 
कृरणत्वेनोपस्ितस्य नीरजनिकठेसवस्य च थ॑टकमरन्दीव- 

रान्वये नक्ाङ्का न चा विनिष्टस्य तदन्बयविषयिणी शण्ड् 

छीरिति तदन्वयार्थंसखतश्नपद्मत्वनीरजनिकतसवोपस्थितये 
नौरजपदस्य ऊश्चणैबाभ्युपगन्तव्या, न. तुः शृदधियोमो त्रा । 

नेच प्रथमं योगरूढिभ्यां खार्थोपनयेऽपि. पश्चाव्छयल्कमडे . 

न्दीवरान्वयार्थः विरद्धवृत्तिमूकीभावे खति तद्ितपृरवैव 
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न्वतश्जपद्मतनीरजनिकवैत्वो पस्थितेराकाह्दिमद्धावान्न तदर्थ 

मिद लक्षणेति वाच्यम् , केव्रलरूक्य विना खतच्मपदमत्वाधु- 

पर्थित्य्थं शब्दस्य पुनरनुमध।नकल्पनागौरवापत्तेः । रश्च. 

, भापक्षेतु नायं दोषः, योगरूढ्या नीर जनिक्तस्व सेवङितप- 

ऋत्वरूपविकिष्टपस्थितेिभषणविष्य(न्यतरलश्षणाद्वारत्यैन 
दवारे खनि द्वारिणः पुनरनपेश्रणात् । न च भक््योपभ्थिति. 

रेश्नणया दक्ष्यारपस्थिताविव जक्योपर्थिस्यन्तरेऽपि द्वारं यन 

केतरररूद्या देना खतन्त्रपद्मत्वाचयुषस्थितावपि पुनरनुसं धानं 

न कर्प्यतत्याहः । अन्य तु-चिगेषण्नस्य श्वतन्त्रोपम्थिस्यै 

खक्षणायासपि विकेष्यन्य खत्तन्त्रापम्थितये न छश्षणा। अत्त 

श्व (निरयो षटः' दुस्यत्र नित्यत्वस्य विशेषणान्वयितयः 

चिक्िषणस्थ घटत्वस्य छतन्त्रोपस्थित्यर्यं रश्चणा, म्नो घटः" 
इत्यत्र तु न कक्षणेति नैयायिकैरेव स्वीकृतम् | ततश्च नीक 
नरिजमित्यत्र खक्षणायामवि स्थल्कमङे नीरजमित्यन्न न 

छक्षणा- इ्याष्लुः | भपरे तु- यथा ̀  "राजा हृरति छोकान 

इदयं म॒दुभिः करैः" इत्यादौ प्रकरणादेनः प्रकृतवन्द्रादावेः 
वाभिधाय नियमित्तायां भूपाच्यथोन्तरविषया तस्वमिभ् 
बकी मवति, तथा प्रकरणादिना स्थर्क मद्धऽवयवशक्तरिन्की 

कर खमुदायश्छक्तेश्च तिरोभावासथममेव पद्यस्व नीरजनिक 
(4 

त्वं चोपत्थितं भवतीति न-कापि कक्षगेत्यह्ः ॥ २०४ 



द्वितीय उह्छासः । ४९ 

एवं त्रिविधामप्यमिधुां निशूप्य ज्यापारभमङ्खाह्वश्रणाश्च 

यत्वेन छक्षकं निरूपयितुं वा ठश्वणां छक्षयति-- 

तात्पयेविषयीभूताथोन्वयानुपपत्तिनः 

शक्यनभिन्नाथधीहेतुष्यापारो लक्षणोच्यते ॥ 

अभिघायामनिज्याप्निवारणाय सक्यभिन्नेति | व्यखनायाम- 

तिरग्रानिवारणायान्वय।तुपपत्तित इति ¦ तच्र तु न सख्या- 

यान्वयानुपपात्तिः | तावल्युक्ते ‹ छलि्रिणो गच्छन्ति ` इत्यत्रा 

य्याप्तिः, तच्च अुखूयाथानां छञ्चिणामपि ममनान्वययोग्यत्वेन 

तद्लुपपत््य भावात् | अत उक्तं तात्पयेविषयीभूतेति । त्र 

हि च्छल्यच्छत्विधमुदायकठकमेव गमनं तात्पयविषयीम् - 

तम् । तेन च च्छन्निमात्तस्य नान्वयये)म्यतेति नाव्याप्तिः । 

तातस्पयीलुपपन्तिमाबं च व्यद्धनायामश्ि, तास्पयैनिवाहदूयैद 

सर्वत्र वृत्तिकल्पनात् । अत स्तात्पयेविषयी भूताथोन्वयानुषप- 

त्तिपयैन्तयुक्तम् { न च ताटशच्यापारः शक्तिभिन्नः शक्य् 

संबन्धं एव; स चं छक््यभूततःरादृानष्ठ इत कथमस्य 

शखछल्द्व्याप।रतति वच्यम् , तस्यथेनिषछठस्यापि शब्द् अरो. 

पात् । तदुक्तं काव्यप्रकािकायाम्-- ‹ लक्षणारापित 

क्रियाः इति इति प्राद्ः । सक्यघटितपरम्परासवन्धेन 

` सोऽपि श्ष्दनिष्ठ षति नव्याः । तात्प्विषयाथान्वयाजुः 
ए. 4 
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प्रपत्था कशक्यसंबन्ध।दराक्यार्थस्पृनिरैश्रणेति प्रान्ड; । तद्- 

युक्तम ; अथैभ्रतिपस्य्थै हि बृत्तिकस्पनं न तु नैव उृत्तिरिति 

बक्तं करूपयितुमिति भ्येयप् ॥ २१ ॥ 

एवं कक्षणां छष्वयित्वा तां विभजते- 

प 9 अ 

विधा सा रूदिपूवा एलपूर्वेति मेदलः ॥ 

खरा रक्षणा रूदिरुश्रण। फर्लश्चणा चेति सामान्यतो द्वि 

विधा । प्रयागबाहुस्येन कूढितुल्यतया प्रसिद्धा छक्षणयः 

इदिरुश्षणा । यथा ' क्रुशषलोऽयं रथकमेगि वक्षा? इति । 

कुशलशब्दो हि ऊक सलयादत्त इलयवयवशक्षया छुक्ादान- 

करि वदेते खञुदायशक्त्या समथ इति नीरजपद्वद्योग. ` 

रूढः । इयांस्तु विक्षषः-- नीरजपदस्य (नीकनीरजम् ' 

इति योमार्थऽपि प्रयोगबाहुस्यमस्ति, कशङकश्ष्दस्य तु मण्ड- 

ब्रहाब्दस्य मण्डपानकरत्वक्पयोगार्थ इव इक्षादानकवेस्व- 

कपयोगार्ये न प्रयागबाहुस्यमिति । ततश्च रथकर्मणि ङशा- 
हानकवैत्वद्धपयेगाथोसंमवाुकशङशम्द्ः सामध्यंमात्रे विये. 

चक्रतवक्पशक्षय संवन्धस्त्वेनं रक्षणया वरते, यथा ङ. 
कमरे नीरजशब्दोऽवयवाथौनन्बयाकक्षणया घयुदायाथपुर- 

ककारेण वतेते । न च कुशरशषब्दस्य ङाक्चणिकत्वे शक्य 



दहितीय इषस: । ५६ 

शंलन्धज्ञानाय कुशादानकदस्वविरिष्टनामर्थ्यहपः शक्या. 
योऽपि प्रतीयेतेति षाच्यम् , उ्युसपननस्ेष्टस्वादश्युखन्नस्य 
लीरजादिषद्दाधारण्यात् । इयं च छश्रणा प्रयोगवाहुद्या- 
दरदित्द्तिप्रभिद्धेति दिक्षणा । विवक्षिताथान्तरयोतन- 
कर! तु फरखक्षणा । यथा ' गङ्कायां घोषः › उति । भत्र 
हि गङ्गापदं युख्यार्थंस्य प्रवाहस्य धोषन्वथायोम्यल्वास्वा- 
प्रीप्यादिर्ूपङ्ञक्यसंबन्धस्य च सन्वात्तीरे छक्रणया बर्ते | 
स्वायत्ते हाद्दप्रयागे सलपा्थैकावाचकपदप्रयोगानौबियाद्र- 
ज्गागत्तपावनत्वादिधर्म्ाणां तीरनिष्ठतया प्रतीतिः प्रयोजन. 
भिति कङरश्चणैका । २२ ॥ 

श्टेलक्षणां बिभजत-- 
+ 6, स्याद्रहिलक्चषणा देषा गौणी शुद्धेति भेदतः ॥ 

स्पुटम् । २३ ॥ 

च्राक्यसाटद्यसवन्धरूषा गोणीति सा भता: 
लछावण्यनिधिरेषेव प्रवीणा युववश्चने ॥ 
शक्यस) ृश्यरूपनवन्धालका घा ङूढा गौणी मता । ननु- 
सादृश्यं न संबन्धः) विशिष्टपीमियाम कस्यैव संबन्धस्वात् । 

दि संयोगे खतिः "दण्डी देवद तिवस भवाय सरदि 
पी घटः श्म सूः; सति | विहबाम्दैवरदततः 

॥॥ ४ 1 | } 

४ ॥ 47 

(+^ 12802 
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इति विशिष्टधीरस्ति । तस्म्ारौणौ लक्षणाते। मिनैव वाच्या- 

दृति चेश ; उयतिरेकङक्षणाम्थदे वि ्िष्टुद्धथनियामकश््याधि 

विरोधस्य शकयसंबन्धत्वाभ्युषगमेन सादृ हयस्यापि शक 

संबन्धस्वाविरोधादिव्याह्भुः ।। यथा लावण्यपदस्य छवणस्वै- 

वाचिनो हद्यंगमत्वादिसादश्यात्पुषुमाशेषे वृत्तिः, यथा 

वा ्रङ्रुष्टवीणावन्वविरिष्टसमर्थवाचकस्य पर्ीणञन्द्स्य 

विवेचकस्वादिसादष्येन समर्थमाल्े वृत्तिरितीह निरूढा 

गौणीति ॥ २४॥ 

शद्धा खा सादरयभिन्नश्क्यसंबन्धरूपिणी । 
पुष्पं धलुस्या द्विरेफाः सरस्तदपि दिग्जयी ॥ 

साट द्यभिन्नक्षक्यसंबन्धरूपा षडा शुद्धा ॥ यथा द्विरेफ - 

शब्दस्य ष्टौ रेप्ौ यस्यः इति व्युत्पत्या श्र परशब्दवृत्ते्तद्ाच्यै 
मधुत्रते शूडिलक्चषणा शुद्धा, सारशयान्यभ्रमरश्चढ्दधटितक्ष. 

कयसबन्धर्पत्वात् । न च द्विरेफपद्स्य भ्रसरश्षष्दे शक्ति. 

नैति कंथमन्न शक्यसंबन्ध इति वान्यम् , द्िरेफश्र्दस्यापि 

श्रमरक्षब्दे योगरूद्यङ्गीकारात्., अथ का, बृ्यन्तरं विना 
शक्तिप्रयुकोपस्थितिविषयत्वेन वाकयाथेवद्धमरत्दस्यापि च. 
कयल्वरापपत्तरिलाहुः । एवं स्रगादिरब्दानां त्वगिनिद्ियादिषु 

शा शूडिरक्षणेति ध्येयम् ॥ २५ ॥ 



दवितीय -उद्छासः । ५ 

फुखलक्षणां विमजते -- 

जष्टती चाप्यजहली जहत्पूर्वाजहल्यपि । 
सारोपा खाध्यवसित्तिरिव्यन्या पश्चधा सला ॥ 
अन्या फर्लक्षणा जदहक्षणाजह हक्षणा जहद्जदछ्क्षणा 

खारोपलक्षणां साध्यतसानलक्षणा चति पश्चविधा २६ ॥ 

तत्र जष्टक्चषणां ठक्षयति-- 

श्याल्रहहुक्षणा यत्र खां लयक्तवान्यच्रत्तिता । 
स्राश्ची सुकुन्दकेलीनां यञ्युनायामय तचरजः ॥ 

यत्र सखार्थलगेन परार्थवृत्तित। तन्न॒ जहक्षणा ॥ यथा 

यञ्चुनायामियत्न वाच्यस्य भवाहस्य घोषान्वयायोग्यत्वा्यन्ु- 
नान्चम्दः स्वायै परियञ्य स्वार्थमंबन्थिनि तीरे वर्व॑त इति 

तत्र जददक्षणा । इयमेव वाच्यमथैमन्बयायोग्यत्वेनोपलक्ष- 

णीङृल्यान्वययोग्यमर्थं लक्षयतीति रक्षणलक्चणेत्युच्यते । 

परस्य तीर दिषोषाद्याधिकरणतान्चिद्धय तीरा्यथोन्तरप्रतीति- 

ज्यापारत्वमात्रेण स्त्रर्थप्रतीतिजनकत्वं यत्न तत्र उक्षण 

भेलयन्ये । ननु~ स्वार्थत्यासेन पराभेगरत्तिता यच्च सञ्च जह- 

छक्षणेस्ययुक्तम् । तथा हि~ ‹ गङ्खायां घोषः › इत्यादौ गङ्गा. 
पदेन तीरस्वप्रकारिका न तीरप्रतीतिः किंतु सोतस्स्वध्रका- 
रिफेव । अन्यथा तीरस्य प्रवाद्यामेदाभ्रसीतेः ्रतिपिपाद्धिषि- 

क 
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तप्रवाहुगतपावनत्वादिधमेप्रतीतिरश्वीरे न स्यात् | भत युद 

$ तदादीनां गङ्ख दिश्ष्दैः भ्रतिपादने तत््वघ्रतिपत्तौ हि भवि. 

पिपाद्यिषितभ्रयोजनसंप्रलययः ' इति काव्यप्रकाशिकायाद्चु. 

प् । नजु- अनुपपन्नमिदम् । न हि येन क्पेणानन्वयनि- 
अयस्तेन क्पेण)पभ्थितेऽन्वयधीमेवति, अयोग्यसवस्य ताद्- 

वस्थ्यात् । सतः कथं क्रोतस्वेनेपम्थिते धोषवामान्वय; । 

किं यैवम् ‹ स्वा्थादन्येन श्येण ज्ञाते भवति ठक्षणा ' इय. 
भियुक्तोक्तिविगोधश्च, क्षोतस्तेतरैवात्र प्रतीतेः । अपि च 

मुखादौ ‹ चन्दरःऽयम् ' इव्यादिसाध्यवसानङ्क्षणातो भेदो ल 

स्थात्, भारोप्यामेद्प्रतीतेङमयन्नायिरोषात्- इति चेन्न । न 
हि समानप्रकारकज्ञानमान्रं विरोधि, किं तु समनवरेषयक- 

त्वविशेषितम् । अन्यथा वटः क्रचिद्स्ि कचिन्नास्तीलयपि 
धीने स्यात् । न चात्र खमानविषयक्रल्वमस्ति, स्रोतस्त्वेन 

तीरस्यैवेपस्थितेविषयमेदात् । अत्तो नायोग्यताज्ञानम् । अ 

चासंसगेप्रहे सखोतस्तग्रह् एव तीरे कथमिति वाच्यम्, 

श्रयक्षाहायीरोप इव रक्षणायामप्यतसंसर्मप्रहस्यामेद षी प्रतिब- 

न्धकत्वाकल्पनात् । भत एव ‹ चन्द्र एवेदं मुखम ̀  इलयादि- 
छारोपरुक्षणादावमभेदथीः सवोनुभवसिद्धा | अन्यथा फल 

लक्षणैव न स्यात् , प्रकाशान्तरेण प्रतिपिपाद्यिषितश्रयोजना- 
संभवात् ' सर्वेतो चङवती ह्यन्यथानुपपान्ति; ' इति न्यायात् । 
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ष नापि ‹ स्वाथौदन्येन- ' इन्यभियुक्तोकविरोधोऽपि, तीरत्वे- 
नैव ज्ञाते शक्यसंबन्धग्रहानन्तरं क्ञोतम्लन भानाभ्युपगमात् । 
वीर्सवस्य नियतोपस्थितस्याप्यभने सलोतस्त्व्य च भने 

ङश्षणास्वामाव्यमनेव नियामकम् , अन्यथा प्रबोजनाखामात् | 

खाध्यवसानलक्षणाया मेद्स्त्वक्षारेपविषय।निगरणदिव ¦ न 

चान्राप्यारोपविषयतीरादिवाचकपदातुपादानात्तन्निगरणमवि 

दस्यमिति वाच्यम; न ह्यारो पतिषयवाचकपदानुषादानमाङ्ख 

विषयनिगरणम् , किंतु यत्न विषय अरोप्यारोपत्रिषयका. 

चकपदो पादानेऽध्य मेद्प्रलययस्तन्र विषय अगरोप्यमान्रवाचक- 

दोपादाने विषयनिगरणम् । तथा च नान्न विषयनिगरण- 
.भिति खद्दुचैविमावनीयम् । ननु स्लोतश्सवेन तीरस्य पू्ै- 

भननुमवान्न गङ्गापदे श्चानस्त्वन तीरोषन्थितिः संभवति ।. 

‹ चन्द्र एवेदं सुखम् › इत्यन्न तु वाक्यायैस्वेनेवामेदाज्ुभक 
इति न दोषः- इति चेन्न; ‹ पद्य नीढेत्प्द्न्द्रान्नि सर - 

न्ति षिता; क्राः; इल्यादिसाध्यवसानायां नीरोत्परूशरा- 

दिपदैदे्नकटाश्चादीनामिन्दीवरलसायकत्ादिभकारकस्मृतः 

चर्वानुमवमिद्धत्वेन ठश्रणाल्लामाव्यस्यैव तथाविधस्मृतावपि 
-जियामकस्वेनावश्यकरप्यत्वात् । अतोऽत्र खोनस्तेनैव तीरा. 
दिप्रवीतेः कथं ख्वाथैदयाग इति चेत्सलयमू; खाथपदन छश. 

कयतावच्छेद्कावच्छिन्नस्यैव बिवक्षितस्वात् । अथ वा, गङ्खा- 
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पडा सीरल्तेतैव तीरस्मृतिः । न चैवं प्रयोजनाकाभाहक्चपैव' 

न स्यादिद्युक्तमिति वाच्यम् ; यथैव त्वन्मते छक्नणास्वामा- 
व्यात्तीरस्य स्लोतस्स्वेनापस्थितिस्ताहशोपस्थिलया च पचन. 

स्वादिप्रतीतिरिति कर्प्यते तथास्माभिरपि लक्षणाल्ला माव्या- 

देव गङ्गापदभ्रतिपाद्यत्वज्ञा नादेव प्रयोजनम इवयास्थीयते 

विशेषाभावात्त् । अतं एव ! छास्त्रणो गच्छन्ति ' इलयजह - 

रलाथोयां छल्यस्छस्तिसमुदायम्य च्छलत्विपदास्ताचःरणेनि- 

कसाथेगन्तृतेन प्रनीतिमे तु च्छसत्रिखेनेति न्यायविदः । 
एवं च साध्यवसानङक्नणात। स्या मेदः स्फुट एवामेदावि- 

यत्वादिति दिक् ॥ इयं च जहष्वन्नणा (एक; कृती शङ्कन्ते 
योऽन्यं शक्रान्न याचते" इयाद्यपरतुतप्रक्षंमदरलंकारश्य , 

बीनम् । प्म ; उपकृतं बहु नाम किमुच्यते. सुजनत। 
परथिता भवता परम ' इत्यादिविपरीतरक्चषणापि ज्येव । 
खाच. (कः सखधुनि विव्ेकस्ति नयसे पापिना दिवम्? 
इयादिव्याजस्तुतर्बीजम् ॥ २५ ॥ 

 भथाजह हक्षणमा६ --- 

स्वसिद्धये पराक्षपे त्वजदह्युक्चषणोच्यते । 
वीकष्वानुद्रवलः कुन्तान्द्रवनिन च्छच्िणो रणात्४ 
यत्र छ्ववाच्यस््ान्वय सिद्धधर्थं खवाच्यसंबन्धी ठक्ष्यते तत्रा- 
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अष्हक्चणा । वथः अनुद्रवतः कुन्तानिलत्र कुन्तपद् छवा- 

च्यस्य कुन्तस्यानुद्रबणक्रियान्वयारचै कुन्तवत्यु पुरषेषु वतेते । 

अधर करुन्तस्यापि पुङ्षसा हित्येन क्रियान्वयादजहङ्व्नणा । 

अत्र च छन्तबाहुस्यभ्रतीतिः फलम् । तया च हन्तृत्वं व्य 

ज्यते, यथा घा च्छत्त्रिणो द्रवन्तीलयत्र च्छलयन्छल्तसिभ्ु- 

दायके गमनमेव ताह्पयोविषयीभूतम् । तत्र च्छलितरमात्रस्व 

नान्वय इति स्वव्रा्यच्छरडयन्वयनिद्धचार्थं छलत्तरिषद्ं छस्ञ्य- 

च्छत्तिससुदाये वतैते । अनर च च्छश्रिणामव्वच्छन्रिमाहि- 

त्येनान्वयाद नहद्क्षणा । छश्रिबाहुश्यप्रतीतिः फम् । इय- 

मेब स्वाथसुपाद्।यान्ग्हक्षयनी्युपादानलक्षणेल्युच्युते । अत्रा- 

पि कुन्तच्छान्नपदाभ्यां कुन्तस्वेन च्छत्रिस्वेन च रह्वप्रनीति- 

रिल्येकं मतम् ; कुन्ता इत्यत्र कुन्तकुन्तिमाधारणेन इुन्तमं. 

योगित्वेन तदुभयेपस्थिनिः, छश्चिण इत्यतरैकलाथगन्दसवेनो - 
भयोपस्थितिरिष्यपरं मनिनि ध्येयम् } इं च ‹ अयमैन्द्री- 

सुखं पश्य रक्तदचुम्बनि चन्द्रमाः ! इत्यादिनमास क्त्वा जम् । 

केचित्तु- ८ गामामेत ' इत्यादौ गवादिपदं शवर न्यायः 

जातेः श्रत्तिचोदिताखम्मनाथ्न्वयसिद्धये स्वच।च्युजातिविकषिः 

षां व्यक्ति छक्षयति न त्वभिधत्ते, ‹ विरेष्यं नाभिधा गच्छे. 

रक्षीणशक्तिविकेषणे * इति न्यायात् । ततश्च तन्न स्ववानच््ुमु- 

पादाय ठयक्तिलक्षणावुषादानरक्षणा- इत्याहुः । तदयुक्तम् । च 
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ह्यं फडल्क्चषणा, अनादित्वेन प्रयोजनाकर्पनात् । न च ति 

सदिरुक्षणार्लित्ति वाच्यम् । न हि रूदिरुश्चवणायामुकदनः 

छक्षणारूयौ भेदोऽस्ति | किं च यत्च नि्वैचनानुपषत्तिरेष 

अाधस्तत्र रूहिखक्चषणा, इुजलादिपरे तथा दनात् | न च 

गोशब्दस्य व्यक्तौ मि$चनानुप्पत्तिरस्ति, ‹ गच्छरीति गोः" 

इति निवचनस्य उयत्तौ स्वात् । क्रि बहुना १ अनन्यभ्य 

एव शब्दार्थः । व्यक्तिस्त्वविनामबाञ्जायालुमातुं शक्यत 

इति न तत्र रश्रणा युक्ता । न च व्यक्तेरनुमेयस्वे शा्दबो- 
वविषधत्वं न खादिति वाच्यम् , अ्थीध्याहारस्थकवददौ. 

जात् | न नैवमपि व्यक्तेमोपद्प्रकृयथेत्वामविन तन्न प्रय- 
खायैकरमैस्वानन्वयापत्तिः ; अग एव ‹ गङ्कायां घोषः ` इय- 

त्रापि गङ्खापद्शक्मखा प्रवाहस्य खमंबन्षितीरोपस्थापकत्व- 

संभवेऽपि प्र्ययाथभूताघारत्वान्वयथेमेव तच्रापि छश्चणा- 
स्वीकार इति वाच्यम्; तन्न तथास्ऽपि शरकते जातिव्यैक्ल- 
अच्छदकतगालस्भान्वययोग्यत्वाञ्ान।वेव कर्मत्वान्वयसं भवेन 

भ्यक्तौ छक्षणाया अकर्प्यत्वात् । अन एत क्रियाकारक्थो- 

रविनामावाद्न्यतरप्रतीतावन्यतरासुभिनि सं मवात्करियतामि - 

त्र न कतो रक्ष्यते । तथ, कुमियन्न यस्किचित्कमे, प्रवि - 
श्ञोयत्र गृहम्, पिण्डीमिलन्न भक्षयति किया च न छुक्ष्यते । 

नु एवमपि ‹ पीनो देवदत्तो दिवा न सङ्के ' इयत्र भो- 
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जनाभावद्रहितं पीनत्वमनुपवद्यमानं रात्निमोजनं लश्चयदुः 

रात्रिभोजनस्य पीनत्वेन सामानाधिकरण्यरूपघवन्धखस्वाद्रा- 

निभोजनमान्नदिवायं पीन इति पुरुषतैलिष्टय प्रती तिरूपफल- 

सक्तवश्च कक्षणासाम्नया अविकङसवात्- इति चेन्न; ‹ पीनो 

देवदत्तो दिव। न शुङ्क ' इदन्न श्रुतः कब एवालुपपद्यमानो 
योग्यताघटक्तया भराघ्रौ सुद्धे ' इल्याभिप्राथेकं शब्दं कल्प- 

यचि । यद्व दिवाभोज्ञनाभवेजपि प्रतीतं पीनत्वमनुपपद्य मानं 

राधिमोजनं करूपयतीति- तघ्राप्यन्यथासिद्धत्वाद्रान्निभाजने न 

रक्ष्यमिलयाहुः ॥ इयं चाजददश्चणा जहङ्श्षणावन््दधेव, 

आाश््यमूकत्वाभावात् । अस्यामपि लक्ष्यस्य वाच्यम्य च 

नन भेदेन प्रतीतिः, प्रतिपिषादयिषितप्रयोजनाङभप्रसङ्गादि- 

स्यव्याहुः ॥ २८ ॥ 

अथ जक्दजहडक्षणां निरूपयति-- 

स्वाथैकदेशे श्लौ तु जहव्यजहती मला । 

युदिपतं वनमालोक्य पथिकाः पुङखिताघयः ॥ 

यत्र सम्ुदायवाचिनः शब्दस्य खरर्येकदेशे वृत्तिस्तत्र जद््दजः 

हइ्श्चण। ॥ यथा पुष्पितं वनमित्यत्र बनपदस्य स्वर्थेकदेश- | 

परित्यागेन तदकदेशे वृत्तिः ॥ पुष्पि्तभूयस्तरश्योतन 

कम् ॥ २९ ॥ । । 
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 खारापामाह--~ 

सारोपा तन्न यश्चोक्तो विषयी विषयस्तथा ॥ 
यत्र विषथ्यारोव्वंमाणश्चन्द्रादिविषय भारोपविषयो सखा- 

दिश्चं भिथोऽनपहुलमेदौ सामानाधिकरण्येन निर्दिश्येते चक्र 

सारोपा ॥ ३० ॥ 

सारोपा विभजते ~ | 

सारोपा द्विविधा ज्ञेया गौणी शुद्धेति मेदः ॥ 
स्फुटम् ॥ ३२१॥ 

साहदयात्सकमंवन्धरूया सा गौण्युदीयते । 
छयुद्धा तदन्य संबन्धसूपा सा तु निगब्यते । 
सुखेन्दुनैयनानन्दस्तन्व्या विजयतेतराम् ॥ 

साद्यात्मकमनन्धरूपा सारोपा गौणमारोपा । यथा युद. 
न्दुरित्यत्र त्रिषयित्रिषयवाचकयोरिन्दुमुखपदयोः सामानाधि. 
करण्यनिर्दुणात्छासेषा । इन्दु शब्दस्य सुख हृद्यगमतवाि - 

खादृदयन वृततर्गोणमारोपा । तादरप्यपरतीतिः प्रयोजनम् । 
नयतानन्द् इत्यन्न तु नयनानन्द्कारणे शुखेन्दौ सादृश्या 
न्येन देवुेतुमद्धावमंबन्धेन नयनानन्दपदम्य वृत्तेः श्ुदधसा- 
रोपा । तादरप्यश्रतीतिः प्रयोजनम् । एवम् ' लं चन्द्रः? 
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इति व्यामेऽपि गौणमारोपा । अत्रापि ताद्प्यप्रतीनिस्तयः 

चान्यत्रैछशक्चण्येन का््रकारित्वं च फलम् । यश्चप्यत्र ' गङ्गा 

खां घोषः: इल्यादाविव जहद्कश्रणैवेति न ततो भेदेन कथन 

युक्तम्.› तथापि विषयिविषयवाचकपदोपादानछततरैल्षण्या ̀  

्तादरूपयप्रतीतिरूपफलमेदच्च भेदेन कथनम् । ‹ ञुखं चन्द्रः" 

दुस्यश्र चन्द्रकाब्दो छक्षणया चन्द्रस्वसहचारिणं इद् परगम- 

त्वादिधर छक्षणया प्रतिपादयति । ततश्च तं निभिर्तीकृत्य 

मुखमभिधत्ते न तु सुखमपि रक्षयतीति केचित् । तदयुक्तम् । 

वान्नयवृततेरेव भवृन्तिनिभिन्तसव।च्चन्द्रस्वसददच!रिधमम्य च 

वाच्यवृत्तिसवाभावात्तं निमित्तीकृत्य चन्द्रश्ब्देन मुखमभि- , 

वनात न युक्तम् । चन्द्रशषब्दस्य शुखेऽपि शक्तिकल्पनं चायु 

क्तम् । तस्माच्चन्द्रस्वसह्ारिशुभामेदेन मुखमतगुणा एव 

चन्दरश्चष्देन रक्ष्यन्ते । तैश्च गु युखमाश्चिप्यते न तु सुख. 

मधि लक्ष्यत इत्यपर । मुखस्य चन्द्रषदाप्रतिपा्चस्व शाच्द्ं 

सामानाधिकरण्यं, न स्वात् ; अतश्धन्द्र्चव्द: स्वाथमूतचन््र- 

सुखो भयानुगर्तं धर्म रष्छथित्वा सम्मुखेन सुखमपि लक्षणया 

परतिपाद्यतीत्यन्ये । तदुक्तम्- ‹ असियेयाविनाभूतप्रतीति- 

टैक्षणोग्यते ¦ ख्त्यमाणगुकैर्योगाद्भत्तेरिषटा इ गेणत्ता ।' 

इति । धक्लाभिषेयननस्दो वृत्त्यन्तरं विन शकितप्रयुक्तोप- 
(+ णाना $ +) ल्थितिविषयपरः † तेन यत्र यौमिकस्यैव लक्षकत्वं न तत्रा- 
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ठ्या्निः । अविनाभावश्च संबन्धमात्रं न तु नियतसंबन्धः ¦ 

तथा सति 'मभ्जाः क्रोश्चन्ति' इत्यत्र लक्षणा नस्यान् न 

न्व क्रोशनकाले मच्छ पुरुषयोरप्यविनाभावोऽसतीति वाच्यम् ; 

अविनामावतैव तदनु मितिसंमवेन ठक्षणात्रैय्यात्। कि चः- 

विनाभावस्मैव रक्चषणावीजते, ' घटमुच्चारय ' इयत्र धटप- 

दस्य स्वहूपपरत्वं रक्ष णयल्यविवाद्मृ ; तच्च शब्दस्याथेन 

समं दैश्चिकम्य कालिकस्य वाविनामावस्यासंभमवालक्षणा न 

स्यात् । प्रतीतिरिति श्राचीनमतेन । नघ्यमते तु प्रतीयतेऽने- 

नेति प्रतीतिषदं करणव्युत्पन्नमिति ध्येयम् । रक्ष्यमाणगुण- 
योगान्तु इृत्तिगौणीलत्र भौण्यपिं रश्चणामेद इति तात्प 

भिति भ्येयम् । अन्न च श्ुद्धमारोण साहश्यान्यसंबन्धस्याः- 

नेकविधः्वादनेकथा भिद्यते तत्र ‹ नयनानन्द सुलेन्दुः' 

इति कारयकारणमभावन शुद्धघारोपोदाहता । ताद्ध्यै संबन्यन 

यथा~~ इन्द्रायांसु भ्धूणासु इन्द्राः स्थूणाः ' इति । अत्र 

वारप्यप्रतीचिस्तया बेष्टयेदायित्वधीश्च प्रयोजनम् । स्वरस्वा- 

मिभावसंबन्धेन यथा- राजकीये, पुरषे ‹ राजायं पुरुषः 

इति । अत्रापि ताद्रूप्यप्रतीतिस्तया चारद्ुनीय शासनत्वीन्च 

प्रयोजनम् । तत्कभेकारिखवघबन्धेन यथा~ प्तश्चायं ाक्मणःः 

इति । अन्नापि तपदृप्यपरतीतिन्तया च सामथ्योतिह्यधीश्च 

श्रयोजनम् । भवयवावयविभावसंबन्धेन यथ।~- दस्तावयते- 



दवितीय उषासः । ६१ 

ऽप्रसात्रे ‹ जग्र्स्तः ' इति । अत्रापि तादपयप्रतीवित्तया च 

कौशलातियधीश्च प्रयोजनम् । अत्र च समुद।यव।चिनों 

हस्तठ्स्य ल्वा्थैकदे ऽधृतितया जदहदजदछक्षणत्वेऽपि फ- 

छादिभेदद्धेदेन कथनमिति ध्येयम् ॥ भक्त वृत्तिवार्तिककृतः 

~ यथा हि ' गहायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदं स्वश्चक्य॑ संव 

न्धिति वीरे प्रवर्तमानं तीग्सप्रकारिकरामेव प्रतीतिं जनयति, 

तथा 'ुखेन्दुः' इदयत्रापीन्दुपदं सुखन्दूभयानुगतं कान्वि- 

मच्वादिनाधारणधर्म रक्षायत्वा तन्मुखेन सुखे वतमान 

मुखस्वभ्रकारिकामेव धियं किं जनयत्याहोस्िदु मयसाधारण- 

कान्तिमस्वप्रकारिकाम् १ नाद्यः, तथा घरति भुखपदेन पोन- 

ङ्क्त्यापततेः | न द्वितीयः, तथा हि ' मुखेन्दुः ` इयनेनं 

कान्तिमन्मुखभिति प्रतीतिः स्यात् ; तथा च । कान्तिभान्मु- 

खचन्द्रः * इति प्रयोगो न स्यात् , चन्द्रपदस्य कान्तिमत्पदेनः 

प्रौनरकत्यात् । न च, चन्द्रसादष्यमाध्रं लक्षयित्वा त्ति 

मुखे प्वचैते, ततश्च चन्द्रसदृशं सुखमिति अुखन्दुपदेन 

प्रतीतिभैवति ‹ चन्द्रसदृशे सुखश्वन्द्रः इति तु न प्रयोग 

इति वाच्यम् ; तथा सति स।टर्यम्यापि शब्दौप।त्ततयोपमा- 

स्कमपया वश्च इूपकव्यवहारविरोधात् | न हि (ाहष्यस्व 

वाच्यत्व एवोषमा, ` चन्दरसुहन्मुखम् ' इत्यादौ सुदटदादिप- 

देन तद्वक्षणायामप्युषमासंप्रतिपत्तेः । अपि च “पदाम्बुजम् 
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इत्यत्र “उपमितं उ्याध्राद्भिः सामान्याप्रयागे' इ्यभ्बरुज्- 

भिव पदमिति पृत्रैपदायेत्राधान्येन व्या्रादिसमासेनोपमायाः, 
मबुरव्सक।दिख म सेनोत्तरपदायेप्राधान्येन पदमरवाम्बुज- 

क्विति पक्स च संभवेन सवानव्रधारणे प्रद्र ; ममञ्ज 

शिानमश्ीरं पातु गौर्याः पदाम्बुजम् इति यत्न पदे 

संभवननूपुरादिकं निबध्यते तत्र पूर्ैपद्रथेपाधान्येनोपमा, 

यत्र पुनः ‹ उत्तंसितं विरिच्वादयैः ! इति पश्मसाथ्यसुत्तनना- 

दिकं निवभ्यते तद्लो चतरण्दार्थप्राधान्येन रूपकमिल्याङकारि- 

कव्यवस्था मच्येत्त । पदुाभ्बु नमिष्यत्राम्बुज्साहर्यमाच्रस्य 

भरतीतो तस्थोचतसनानुगुणल्वामावेन ` उरत॑पिततं विरिश्चायैः 
इस्यत्राप्युच्तरपद्ार्थप्राधःन्यव्यतस्थापकाभविन र्पकनिणोय- 

क।मवात्् । किं च ' विद्भम्मानमर्हसस्त्वं विजयख विशां 

पते: इत्यन्न ष्टपरसम्पारितरूपणे हंस्पदस्य राजनि प्रसि- 

दसारह्यामाव्राह्वक्चणा न स्यत् । नच विदुषां मानश्च 

इदयमव भानसाख्यं सर इत्यमेद्ाध्यवसायलभ्यमानसवा् 

सित्वहूपताधारणधमनिवन्धनं सादयं ततराप्यस्त्विति बा - 

च्यम्, तन्न सादृहयक्टर्मकस्य कऋरोषस्य रूपकोरथाप्यतया 

छश्चणोदयात््राक्तस्य बद्धिपथानसो्ात् । न च श्ेषस्मैव ` 

प्राथस्यं किं ज स्यादिति वाच्यम् , रूपकं निना कवेरर्थह्य- 

विवश्चावामिह ममकरामविन इरेषानि्ेरमिधायाः प्रकरण. 

॥ 
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| ̂ 

नियम्यत्वेन रूपकः ल्रागप्राक्रणिकश्च सरसो मानसपदेनानु- 
पस्थित्यवदथंभावाच्च । फं बहुना १ सुखं चन्द्रः! !राजा 

दंसः इत्यादौ सर्वत्रैव रक्षणैव नाङ्खीकतेव्या । सुखादिगत- 

चन्द्रादि दूष्यस्य सामानाधिकरण्येन वाकयायैविधयैव 

परतीप्युपपत्त्य छक्षणाफङम्यान्यथापि सिद्धेटंक्चणावैयथ्यात् 

~ इत्याहुः । तच्चिन्त्यम् । चन्द्रादपदं साद इयस।मान्यमेव 

पुरस्कृत्य सुखादौ प्रवतेते । न चैवं सादृश्यस्यापि प्रत्तिपा- 
चत्व उपम स्यािस्युक्तामेति वाच्यम् , उपमानवाचक्रपद्ा- 

दन्येन पदेन सखाटहयप्रतिपद्न एवोपमाङ्खीकारात् । ४प- 

दाक्षी ' इत्यादिलुपरोप्मायामपि यथा (द्धि प्य" इत्यत्र 

प्राया विभक्तेव कमस्वभरस्यायकता तथः समा खशाद्लव शेन 
छुप्नस्येवादरेव माह इयप्रस्यायकत्वमिति नेपमःनबा चकपद्या - 

दिपदात्रा्ृन्यप्रतीतिः । न च यरिकिचिद्धैपस्यमात्रेणाकका- 

रान्रत्वोकतिगयुक्तेति वाच्यम् , प्रकृत्रह्तयोरेकधमान्वये 

दीपकं प्रकृतयोरेव तदन्वये तुस्ययो गितेखङ्गोकारेण यर्िकि- 

चिद्धेषम्यमात्रेणाप्वलकारान्तरत्वावियेधात् । किं च यथा 

°चन्द्र इव मुखं सुखमिव चन्द्रः इदयत्र वृतीयस्दशज्यव - 

स्छेदरूपफरमेदानुरोधनोपमाप्रतीपद्धय स खृषस्यतिरेकेणोपमे - 

योपमा पथगङ्गीक्रियते तथात्रापि सुख्यभ्रयोगरुभ्येऽथे लाक्ष- 

णिकम्रयोगवैयध्यंपरिदाराय सखादृरयलश्षणया तादूप्यप्रतिप- 
ए. 6 
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त्तिरूपफलकमेद सत्त्वाद् पि नाकंकारान्तरस्विसेधः । यदपयुक्त. 

मेनं सति ' पदाम्बुजम् ` इलयत्रात्तसनालुरोधेन रूपकव्यवश्या 

अञ्येतेति, तदपि स; तत्रापि सादशह्यलक्षणया तादरप्यप्रती- 

लयोत्तंसनकूपकार्योपपत्तेरुतं सन रूपका यैवरेन शूपकव्यवस्थो - 

पपसेः । यदप्युक्तम् ८ बिद्रन्मनलहसस्त्वम्- इद्यन्न प्रसि - 

दसाददह्याभावाह्यक्चणया सहृदयस्य प्रथमं साह रयप्रतीततिने 

स्यादिति, तदपि न युक्तम् । नहि प्रसिद्धसारश्यमन्र लक्ष्य. 

मित्युक्तम्, किं तु साटर्यमा्लम् 1. ततश्च तत्रापि सामाना- 

धिकरण्यनलादक्तुरापत्वनिश्वयवान्सहृदयः साहश्यविवक्षयेव 

राजनि दंखपदं प्रयुक्तमिति प्रथमं निन्धिनोति । पश्चा 

सत्खादह्यभिति गवेषमाणः ग्ेषभित्तिकामेदाध्यवसायलस्य ~. 

मानसनासितवनिबन्यनं वर्खाहृश्यमिति निश्िनोवीति किम- 

नुपपन्नम् ! यद्युक्तं खक्षणां विनैव सामानािकरण्यबङेन 

तादप्यप्रतीतिसं भवाहक्षणावेयभ्यभिति, तदपि न; चन्द्रादि- 
सादृश्ये वक्वृतास्पर्ये सति तलकारकप्रतीय्थं लक्षणावरयं - 

भावात् । वस्तुतस्तु, ' सुखं चन्द्रः * इयत चन्द्रतादरप्यभरती- 

तिस इति सवाजुभवलिद्धम् । ततश्च चन्द्रपदस्य चन्द्रता- 

प्य एव लक्षणा । सादृश्यप्रतीतिः फडम् । अत एव रूप, 

कादिपूषमा व्यङ्ग्येति सांप्रदायिकाः । निरतिशयसौन्द्य- 

बन्त्वं वरा व्यङ्श्चपं ¦ नच चन्दरताद्ूप्यस्य भुखमतत्वाभा- 
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[® बका क. वेन तत्कथं प्वृत्तिनिभिन्तीकृख चन्द्रपदस्य सुखे भबृत्िरन्य- 

थमंस्यान्यच्र प्रवरन्तिनिमित्तत््रायोगादिक्ति वाच्यम्; सलयम् , 

लक्षणया चन्द्रपदेन चन्द्रत।दरप्य प्रतिपादिते शचाब्दसरामाना- 

धिकरण्यबलान्युखे चन्दरतादरप्यप्रतीलयविरोधात् । न चेदं 

खक्षणां विनैव बवाक्या्ैविधया समभिन्यादारात्तरप्यप्रती- 

तिर ष्त्विति वाच्यम् , तत्भकारकप्रतीतरनु भवसि द्धत्वेन कश्च. 

णां विना तदनिवाहात्; किं च ! नीढदुखलम् ' इल्यादा- 

विव शछाब्दसामानाधिकरण्येनामेदस्य वाक्या्थनिधया सिद्धा- 

वपि तादूप्वस्य तथात्वायोगात् । तदेव च विषयिविषय. 

वाचकपद्सासानाध्चिकरण्यस्थके सर्वत्र विवक्षितम् ; अन्यथा 

प्रद द्वयतैयथ्याद्मेद्प्रतीतेर्तिशयोक्ताविव चन्द्रादिविषयिवा- 

चकपदोपादानाद्व सिद्धेविषयवाचकमुखादिपदानथंक्थात् ¦ 

न च (साक्चाच्चन्द्र एवेदं मुखम् ` इदन्न विषयविषयिवाच- 

कपदद्योपादानऽप्येवकारसाक्षात्पदाभ्यां चन्द्रामेदप्रत्ीतिर. 

{ककलेति वाच्यम् › तादस्स तथत्वेऽप्युत्सगेतः पद्द्वयो- 

पादाने तादप्यप्रतीतेरेवाजुभविकस्वादिति ध्येयम् ॥ ३२ ॥ 

सथ साध्यवस्रानामाह-- 

जिगी विषयं क्न विषय्येव निबध्यते । 
लचर साध्यवसानास्याद्भौणी शुद्धेति सर द्विषा॥ 
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क प (५. 

सरोजकाहटीरस्मासकताकाराभूधरेः : 

शाङ्खेन्दुतिभिरैः ख्य वही कामिजनोत्सवः॥ 

यच्चारोपविषयं सुखादिकं निगीयात्मपरिशेषीकृलय रथिरो 

विषस्यारोप्यमाणश्चन्द्रादिरेव निबध्यते तत्र क्षाभ्यव- 

साना | अभ्यतव्रघानमेकां्च उत्कटं ज्ञानम् । ज्ञानस्योत्कट- 

स्व च तत्कोदिखहचारेतानेकधर्मवद्धारभिविषयकत्वादिकम् ॥ 

स्रा च साध्यवखाना साद्टक्यतदन्यसंबन्धमूरतया गौणी 

देति द्विविधा । यथा 'सरोजकादढी-- ' इय गौणी, 

अत्र पद्जङ्कादिभरतीलय् सादकषये पुरस्छरय विभरायिपदमालो- 

पादानात् । अत्र चमेद्धीस्तया च लावण्यातिक्यधीख 

फलम् । कामिजनोस्सव इत्यत्र साद इयान्यकायकरारण मावस - 

बन्धं पुरस्कृ विषयिप्रदाच्नोपादानेन शुद्धसाभ्यवसाना । 

 बन्लाप्यमेदधीस्तया चाठ्यभिचरिण तत्कयैकारित्वधीश्च 

फलम् , क्ववित्तादरप्यधीरपि कलम् › अनाकाशे कोऽ 

गह्धितदरिणः शीतकिरणः ” इ्यत्र शीतक्रिरण इति विषये - 

चाचकपद्मात्रोपादानेऽपि ‹ गहितहरिणः› इति प्रसिद्ध 

चन्द्राज्यतिरेकभरतीदया ताद्रूप्यमात्प्रतीतेरिति ध्येयम् 

इयं चाति शयो कर्वीजम् । यथपीयमपि जदहश्रणैव, तथापि 

विषयिवाचकपद मान्नोपादानङृततरैरक्षण्यर्खादृश्यमूकतयाभे - 
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दृ्रतीतिरूपफरभेदाश्च प्रथरुपात्ता । इयं चाजदष्ठक्षणापि 

संभवति ; यथा चन्दरमुखो भयविषय ‹ चन्द्रौ पर्य ` इति 
प्रयोगे । वृत्तिवातचिककरतस्तु -- अख्या्थसादहृ््येन कक्षणा 
हि गौणी। नच तत्रैव तत्सादृश््यमात्ति येन मुख्येऽपि 

मौणी पत्तिः स्यात् । शुद्धा स्वजहङक्षणा विशेषणवाचिनो 

विशिष्टे संभवति, विजिष्विरेपणयोरेकदेश्येकदेशचषपमबन्ध - 

खरवत् । तस्मात् "चन्द्रौ पद्य इ्यव्लाभिधालक्षणाभ्या- 

मेवाशद्धयश्रतीतिः " गङ्गायां मत्स्यघोषौ ' इलयत्रेव वृत्ति- 

दयविरेधम्यादोषसात् । अतो न गौण्यामजहदक्षणा-- 

दलह; । तचिन््यमू् ¦ न्ताः प्रविशन्ति इलयाद्ाषपि 

नम्तांशस्य कक्तयचैवोपस्थितिसं भवात्तत्र न छष्चणा कर्प्या | 

कि तु पुरुषांश एव तत्कस्पना । तन्राजहह्वश्नणाव्यवहारस्तु 

शक्तेरप्यन्वयश्रतियोग्युपस्थापनार्थेमलागादेव । ततश्च ' चन्द्रौ 

पश्य इलयत्रापि शक्लयलयागेन सारक््यसंबन्धेन सुखे लक्षणा- 

` कल्पनाद् जहद्धक्चणा मौगस्चाष्यवसानाप्यङ्गीकार्यति दिक् । इद- 

मन्नावधातव्यम् -- छक्चणास्थले लक्षकपद्न ठश्चकपदवाच्य- 

तावच्छद्कप्रकारेण रक्ष्यप्र्तीतिरिति मते~ " न्ताः भरविश्च- 

लित इलयजहहक्षणायां क्न्तद्कन्तिनो : न्तत्वे रूपेण प्रतीतिः) 

° गङ्गायां घोषः ' इलयादिजह्क्चणायां तीरादेरीक्गात्वादनैव 

प्रतीतिः । तथा ' सुखं चन्द्रः * , इन्द्राः स्थूणाः ' इया 
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सारोपायां चन्द्रस्कादिना मुखादिप्रतीतिः तथा ‹ चन्द्रः: 

: इन्द्राः" इयादिसाध्यवश्रानायामपि सुखादशथन्द्रस्वादिनैव ध्र- 

ततिः । अजह छश्चणाजहछश्चणयोवाच्यस्य कायौन्वयानन्वया. 

भ्यां मेदः । सारोपायां वरिषयिविषयवाचकपदद्योपादाना- 

ददः ¦ साध्यवेखानायां विषयनिगरणाद्भदः । विष्यनिगरणं 

च विषयिविषयबाचकपदुद्रयोपादाम् यत्र विषयस् विषयथि- 

त्वेन प्रतीतिस्तत्र विषय विषयिणास्ममाच्रपरिशेषीकरणम् । 

हृदं च विषयनिगरणम् ८ गङ्खायाम्--~-' इलयत्र॒नास्येव, 

तब्न॒ ^ गङ्गातीरे-ः इति विषयिविषयवाचकपदद्वयपादानै 

तीरस्य गङ्कालखिन प्रतीत्यभावात् | मतान्तरे तु- (ङ्न्ताः 

भ्रचिज्ञन्ति' इटजहहक्षणायां कुन्तङ्कन्तिनोः कुन्तसंयोगान 

श्रयत्वेन साधारणरूपेण प्रतीतिः । *गङ्गायाम्-' इति 

जषद्वक्षणायां तीरस्य तीरत्वेमैव प्रतीतिः ॥ गौणसागेष- 

स्राध्यव घानयोश्चन्द्रादिखदरस्वेन मुखदेः, शुद्धयारोपसा- 

भ्यवसानयेस्ताद्थ्यौदिना प्रतीतिरियेकं मतम् । सारोषायां 
चन्दरादित दप्येण मखादिष्रतीतिः साध्यवसानायां चन्द्राय 

` भदेन सुस्वादिप्रतीतिरिलयपरं मतम् । भेदस्तु पू्ववदृद्य इति 

दिक ॥ ३३॥ 

छपसहरति- 
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एव निरूपिते रूदिलक्षणाफकलक्षणे ॥ 

स्फुटम् ।॥ ३४॥ 

प्रकारान्तरेण फरलक्चणाया मेद् वक्तुमथसिद्धमर्थं कथ- 

यति-- 

लच्राद्या व्यङ्कधरहिता सबव्यङ्गया सरक्षण ॥ 

तच्राघा रूदिलक्षणा व्यङ्खधर दिता । फङृक्चषणा तु भ्रयोज- 
[1 4 [१ [अक् प 

नस्य उ्यखनेकगम्यत्वनियमेन व्यङ्गचसरहितैव । ततश्च 

रूढिक्षणाकक्लक्षणाम्यामन्या लक्षणा न विषेया, नेयाथे- 

स्वशूपदाषापातादियवधेयम् ॥ ३५ ॥ 

अथ सिद्धा्थकथनपकमाह्-- 

तच्च व्यज्गधं कचिद्वहमगढं च कचिद्धबेत् । 
॥;) 

क्न ५ [ धप 

विकासिहासा नियन्ति चुम्बदलेन्द्रीभिने सियः॥ 

तथा च सप्तविधापि फर्ढक्चषणा गूटच्य्गयागूढग्यङ्गचभे- 

देन प्रत्येकं द्विविधा सतती चवुदंशधा भिद्यत इति ध्येयम् । 
-भन्न गूढत्वे सहदभैकवेदयत्वम् , न तु स्दयैरपि दुःखेन 

प्रतीयमानत्वम् , तथा सति वक्ष्यमाणस्फुटल्वलक्षणगुणी- 

भूतव्यङ्गवरूपतया कक्चणामूरप्रघानव्यङ्गधष्वनिमेदाभावा- 
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पत्तेः । भगूढसं च सहदयासह्ृदयोमयवेद्यस्वम् ¦ भगृह- 

व्यङ्कधं च वक्ष्य माणगुणी भूतन्यङ्गयान्तभतमेवेति ध्येयम् । 

चत्र गूं यथा विकासिहासा इति । जच्र विकासः पुष्पधमेः। 

स्र चान्तरभागद्योतकत्वसादश्येन स्मिते समारोप्यते । सौ. 
रभवन््वादि व्यज्खयम् । तच्च सहटदथैक्वे्यमिति गूढम् ¦ 
अगूढं यथा चुस्बत्यैन्द्रीमिति । चुम्बनपदं मिशुनयोः कपो- 

छादिस्थङे वक्त म॑योगवाचकमिस्ययन्ततिरम्कृतचाच्यत्तया श्चं 

बन्धमाव्रं॑ठक्षयल्युषसख तादाखिकतां स्य्यति ! भत्र 

च व्यङ्गं खहदयासहृदयवे्मित्यमूढम् । गूढं यथा बा~ 

' सुखं विकसितरिमितं वशितवक्रिम प्रक्षणं ससुच्चङितवि- 

अमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । उरो मुकुङितस्तनं जघनम- ` 

सथन्धोद्धुरं बतेन्दुबदनातनौ तस्णिमोद्धमो मोदते ॥ ~ अल्व 
विकासः पुष्पधर्मैः । स चान्तरभागद्योतकत्वादिसाद द्येन 

स्मिते समारोप्यते सौरभवस्वादि व्यज्गथम् ! बरतो वक्षी- 

छतो वक्रिमा येन प्रश्रणेन वद्रशितवक्रिम.। अल्ल वशितल्वं 

चेतनगतम् । तदचेतने व्रिरण्यधीनस्व सादृश्येन समारोप्यते । 
तेल च न सावधिको रोचनम्य वक्रिमा, किं सवाभिमततपुरु- 
घविषय एवेस्युचितपुरुषायुरागो वङ्गः । समुचचरनं मूते 

घमः । स चातिशयितत्वतादृश्येन विश्रमेषु समारोप्यते | 
विश्रम्राणासयन्नसाभ्यत्वं व्यङ्गधम् । संस्था यथावस्थितबिष - 
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भका्षी ६ ठ > च्वौ चित्तदिषय. यप्रकाश्चाकरणमरू । तद्पासनं चतनधर्भः ! सं 

सवसादृ्येन मतौ समारोप्यते ॥ गुरेज नादिसमीषे भावगो 
धिन 

पन व्यङ्गयम् | सुङुखनमपि पृष्पथमः ३ स न्वाञ्जुर्भणन्यु 

स्यलक्षणसादृश्येन स्तनयो; समारोप्यते । परिरर्मणया- 

ग्यत्व व्यङ्गचम् । भतबन्धेनेद्रस्व देह्धमंः, न ठु वर्दव्रय. 

वस्य जघनमत्रस्य । स च मांससखछत्वक्तादश्येस् जघन 

समारोप्यते । तेनोपमोगयोग्यवयस्कत्वं व्यङ्कथम । अंसः 
[1 क [१ नि न [पि 

बन्धवदुद्ुरं मांसमिति तत्रोपतैव न समारोप इत्यापि 

केचित् । इदमो मूतैषभैः । स चोद्भूवल्व साद्रदयेन तसणिश्रि 
समारोप्यते। विभक्ताव्यवकत्वं व्यज्गथम् । तेल च सोन्द्यौ 

तिश्षयः } मोदेत इति चेतनधर्मः । ख च तरूणिमोदरमे 

सयुद्धसितस्वसादृश्येन समारोप्यते । तरूणिन्नः पसा काष्ठा 

व्यङ्गय । तदेतस्सवै सहृदरयेकवेदयभित्ति गूहम् ॥ भगृह 
यथा ्रा-- ^ स्लीपरिचयाज्नडा अपि मवन्लयाभिज्ञा चिदु 
ग्धचरितानाम् । इपदिशति कामिनीनां यौवनमद् षत 
कलितानि ॥"- इयं च नायिकायाः द्िक्ामहणसामन्यी 
कथमिति राज्ञा पृष्टस्य नायिकामभ्याषयतो नाख्याचाय. 
स्थोक्तिः । जड। भवि खीणामुपदेश् विनापि तत्परिवयःदेनर 
विद्र्धचरितानामभिज्ञा भवन्ति , अस्त्वेवम् ; सीणां विद्. 
ग्धच रिताभिज्ञता तु इत इत्यक ग यासक्तस षदिद्षतीतिं । 
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ज्लीणां तु तासण्यद्पै एव विरालालुपद्िशतीति । सत्रोप- 

देश्ञो नामाज्ञातज्ञापक भावचर्योच्चायमाणः शब्द्विङेषः । स 

च सामान्यविर्ेषभावसवन्वेनाज्ञातज्ञापकमात्रे वतेते । 

भमायासतन नायिकायाः जिक्षाप्रहणं व्यङ्गम् । तश्च 

व्यजङ्खथममिधयवत्स्फुटमियगृढम् । इदं च गुणी मूतव्यङ्गथ- 

मेव । गूढव्यज्गश्च तत्तम काञ्यमिति ध्येयम् \ ३६ ॥ 

प्ोकतरीया बहुविधामपि खश्चणां विचक्षाविरेषेण पुन. 

ञ्लधा सकलख्यति-- 

तदव्यङ्खया तथा गूढागृढव्यङ्गयेति सा तिधा ॥ 

यतो रुढिरुक्षणायां न करं व्यङ्गय फरलक्षणा च गूढ 

व्यङ्गद्यागूढव्यज्गयः चेति द्विविधा, तस्मास्खा पूर्वोक्ता छक्षणा 

सवं प्यव्यज्गच। गूढव्यङ्गघ्ागूढव्यङ्गया चेतति चिधा 

भवति ।॥ ३७ ॥ 

एवं छक्नषणां निरूप्य तुरा ङाक्षणिकं ठकक्यति- 

भवेह्ाक्षणिकः शाब्दो रक्चषणायाः समाश्चयः ॥ 
यद्यपि वाचकव्वदकशषायामपि छक्षणासमाश्रयत्वमस्ति, तथापि 

यदा लक्षणया प्रतिपादकत्वं तदा लाक्षणिकत्वं विवक्षित ` 

मिति ध्येयम् ॥ ३८ ॥ 
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अथ व्यक रक्षयितुं व्यज्चनां सभाक्यति- 

पके लाश्चणिकस्यास्य व्यापारो व्यञ्जनोख्यत ॥ 

भस्य लाक्षणिकस्य शब्दस्य फले प्र्तिपश्चे यो व्यापारः घ 

त्यखनत्युच्यते ¦ इदं च व्य खनाया न लक्षणपरं वचनम् › 

करप्रतीयनुकूरराक्षणिकशन्दगतच्यापारलसखाभिघामूरव्य- 

खनायामथगतन्य ख्लनायां चान्यापरेः। # तु वृत्तिद्धय््यत्ति 

रेकेण व्य ख्जनैव नास्तीति वदन्तं प्रति कचिन्यखनाद्गी- 

कार्थेति तस्सद्धावप्रदशीनपरम् । यदि व्यखंनिव नाज्गीक्रियेत 

तदा लाक्षाणिकस्थले फढम्रतीतिरेव न स्यात् । अतस्तक्र 

त्यश्जना समाश्रयणीयेति भावः || ३९ ॥ 

स्यादेवं यदि छक्चणास्थल फरमावदियकं स्यात्, तदेव 

मास्तु; फलावद्यंभावेऽप्यनुमानदेव तलवीतिस्स्तु ; 

व्य ्नयेलयत भाह् -- 

यस्य प्रतीतिमाधातुं खक्षणा सञ्ुपास्यते । 
फटे शाग्दैकगम्येऽच्र उ्य्चनान्नापरा किया ॥ 
न॒हि "गङ्गातीरे घोषः! इति वक्तु प्रतिपादको न 

आनाति न वा तञ्मयोगे तीराधारकधोषाघेयकप्रतीतिरेव न 

भवति । येनैवं ख्वायत्तेऽपि शब्दप्रयोगे काक्षागिकमेव प्रयुङ्क 

तेन प्रयोजनभरतिपिपादयिषयैव राक्नाणिकं प्रयुङ्क इति रक्ष 
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णास्थङ्ते फएङमव हयमेषितव्यम् । तत्परतीतिश्च शब्दादेव 

नानुमानात; व्या्याद्यभरतिसघानेऽपि जायमानघ्वात्् । 
करडदस्य च व्यज्नां विना तत्र नान्या व्यापारः समस्तीति 

च्यखनावश्यमङ्गाकायी ।॥ ४० ॥ 

नन्वेवमपि शब्दादभिधया लक्षणया वा तत्र फरधी- 

रस्त्विलयत आदह-- 

नाभिधा समयामावाद्धेत्वमावान्न लक्षणा ॥ 

पावनत्वादौ द्वि प्रयोजने गङ्गादिशब्दानां साक्षादाप्राभिप्राय 

विषयस्वाभावास्साक्षार्मकतितर्थप्रतील्यनुकूखडयापारात्माभि- 

धा तत्र न संमति । नापि तत्र रक्षणा, जुर्याथवाधादि- 

हपरक्षणाहेसख भवात् ॥ ४१॥ 

हेस्वभावमेव विशदयति -- 

रक्ष्य न सख्यं नाप्यन्न बाधो योगः फलेन न । 
नापि प्रयोजन तन्न न च शाब्दः स्वटख्द्धतिः॥ 

लक्षणायां हि सुख्याथेवाधो मुख्येन छक््यख संबन्धः प्रयो- 

जनं चदहेतुः ¦ तथा चात्र छक्षणया छक्ष्यप्रतीलयनन्तरं 

पुन्य लक्षणया फरप्रततीतिरमिमरता, किं वा छक्ष्यफरयो- 

युगपदेव रश्रणया प्रतीतिः । नाद्यः । तदा हि छक्ष्यततट- 
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प्रतीयन्त फट प्रवैमाना लक्रणा तटे बाधादेव प्रवतेव 

इवि वाच्यम्; पू्वपरतीतेऽर्थं बाधं विना छष्षणाया अप्रवृत्तः; 

न्यथा गङ्काशब्द्स्य सातसि बाधामवेऽपि तीररक्षणा- 

पत्तेः । न च तीरे बाधादेव फटे छक्चणारिखिति वाच्यम् । 

तथापि सुरुयार्थेवाघष्पहेत्वभावान्न फले क्षणा युक्ता । न 

च तटमेव मुख्यार्थोऽभ्त्विति वाच्यम् , तस्य लक्ष्यत्वेन भरु- 

ख्यत्वा भावात् । - इयाश्षयेनेक्तम्- रक्ष्यं न मुख्यमिति । 

नज भुख्या्थैवाधो न लशक्चणद्ितुः किं तु ज्ञाप्य एवेद 
चन्तम्- नाप्यत्र बाध इति । नलु न बाधो रक्षणानीजं क 

तु तात्पयानुपपच्चिरेेत्यत उक्तम्-- योगः फलेन तेति । पा- 

वुनत्वादयो हि शखोतःसंबन्धिन एव न तीरसंबन्धिन इतिं 

ज्ञाप्याथेसबन्धाभावाच्च न फले ऊक्षणा । ननु साक्षात्सव. 

न्धाभावेऽपि तीरेण पावनस्वादेः खोतोरूपेकाथे संबन्धित्वा- 

ट्मक; पररपरासंबन्धोऽस्तीत्यत उक्तम्- नापि प्रयोजनं 

तन्नेति । तत्र फे लक्ष्य सति प्रयोजनान्तरं बाच्यम् । न 

च तदस्ति | किं च गङ्गाशब्दो लक्षणया तटं प्रतिषाद् 

पुनश्च रक्षणया फलमपि प्रतिपादयितु न समथो यतः 

शब्दो हि कोके न स्खलद्रतिविरम्य व्यापारवान्न भवती. 

त्यथः । यद्वा, ननु लक्षणास्थङे फकभतीतिरेव नास्ति येन 

तदर्थं व्यद्खना समाश्रयणीया स्यादित्यत उक्तपू- न वच 
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शब्दः स्ललद्रतिरिति ¦ भत्र तत्रेति पदं काकाक्षिन्यायेन 

सखबभ्यते । तथा चपतत्र फले दाष्दो ठाक्षणिकः शब्दः 

 स्खरुद्रतिः प्रतिष्तनोधनश्षक्तिश्च न भवति! ततो न फट. 

प्रतीत्यपललापः कतु शक्यत इति मावः ४ ४२ ॥ 

ननु यदुक्तं नापि प्रयोजने तत्रेति तदयुक्तं प्रयोजनान्त- 

रकर्पनसरंभवादित्यत भाद- 

कलान्तरस्य तच्ापि कल्प्यत्वे त्वनवस्थितिः ॥ 

॥ द 

तत्रापि प्रयोजनस्य छक्ष्यत्वपक्षेऽपि यदि प्रयोजनान्तरं क- 

स्प्यते, ताह किं तत्फलान्तरं व्य ञ्जनागम्थं छक्षणागस्यं बा १ 

शाद्येऽस्मदिष्टसिद्धिः । द्वितीये तस्यापि फडङस्य खक्त्यसं 

फलान्तरं कल्प्यम् । एवं तस्य तस्यापीत्यनवस्था ॥ ४३ ॥ 

ननु- अस्तु तर्हिं उक्ष्यस्मकारमेच विरिष्टक्षणया 

अ्रतीतिरित्ति द्वितीयः पक्षः। नच प्रयोलनविशशिष्टतयः 

तटादिढक्षणायामपि प्रयोजनाम्तरण भाव्यमिति वाच्यम् , 

‹ गङ्गायास्तटे घोषः ' इति युख्यालयोगात् ‹ गङ्गायां घोषः" 

इति छाश्चाणिकश्रयागस्य पाचनस्वादिविश्ष्टतीरमरती तिरेव फल्- 

भिति न फलान्तरकस्पनादोष इति विरिष्टलक्षभैवास्तु- 
इखत् आह्-- 
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प्रयोजन षिष्िष्टख लक्षणा तु न युल्यते। 
ज्ञानस्य विषयादन्यदतो वाच्यं प्रयोजनम् ॥ 

"अयं घटः" इव्यादिप्रयक्षक्ञानस्य हि तिषयमभूताद्भटा देरन्यद्व 

्ञातताख्यं घटादिविषयगतं प्राकट्यं फलमिति मद्धैरङ्गी- 

छतम् । तैयायिक्रैरपि हानो पादानादिसंनित्तिधिषयादन्यैव 

फरूमिति स्वीकृतम् । तथा च लाक्चाणिकश्चच्द् जन्यज्ञानस्याप 

स्वविषयाभिन्नमेव फलं वाच्यम् । तच्च फर श्िष्टलक्षणायां 

न संभवति, पावनत्वादेरपि शब्द्जन्यज्ञानिषयतया तद्धि- 

ज्नतवाभावात् । अतो न फठविशिष्टलक्षणा युक्ता । किंच 

गङ्गायां बोषान्वयान्यथानुपषन्स्या हि कदप्यमाना बृततिस्त- 

दुषपादकतीरमान्न एव कस्पयितुं युक्ता न फडविशिष्टे । न 

च तात्वयीनुपपस्या फरूविशिष्टे बृन्तिकस्पनमिति वाच्यम् ॥ 

तथापि ठक्षणयाध्यल्ल गङ्गापदेन शक्यप्रवाहसंबन्धिपावन 

स्वादेरेव भरतीतिः स्यान्न तु तीरगतस्य । खोतोगतस्व पाव- 

नत्वदिसतीरगतत्वभतीतिश्वात्र फरमिति विज्ञिष्टरक्षणयापि 
[क्क + षण (५ 

कथं तत्सिद्धिः  अतिहिक्तिव्यखनाङ्कीकारे तु घरभिम्राहुक- 
क [+ भा. > काणेन {अ 

मानेन तस्यास्तथािधप्रतीतिजनकतनेतैव सिद्धिरिति न क्रि. 

चिद्वाधकभिति ध्येयम् । यद्यपि पावनस्वादिभ्रतीतिरेव 

न पावनसवादिकम्, तथापि कटीमूतप्रतीत्तिपरि चायकतयाः 

पावनत्वाद्ावप्युपनचचारास्रयोजनविश्चिषठस्येयत्र प्रयोजनस्वा- 
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क क 3, ^ क 

क्कि; । वस्तुतस्तु पावनस्वादित्रिकिष्टलक्षमायां पावनत्वाद- 

धीः शा्ुक्ञानान्नातिरिक्तेति न तस्या; फलत्वं युक्तभिष्ि 

ध्येयभ् ॥ ४४ ॥' 

उपसंहरति -- 

तस्माह््षये पतीते तु पावनत्वादिधीमेता । 
अगभिघालक्चषणाभिन्ना व्यजञ्जनैवाच्र कारणम् ॥ 

न च गङ्गाशब्दस्य लक्षणया तीरप्रतिपादनेन व्यापारतविर- 

मात्कथं व्यखनयापि पुनः पावसत्वादिप्रतीततिजनकतेति 

वाच्यम्, लक्ष्यो पाश्त्यनन्तरं व्यज्ञनया बाक्यैकवाकयता- 

वरप्रयोजनमादायान्वयवोधसमवेन तिरामामावाण्यज्खयरूषा- 

भिधेयापयैवसानेनाकाटूमसत्तवादिव्याहुः ॥ ४५ ॥ 

अथाभिधमृलामपि व्यञ्जनां संभावयत्ति -- 

अमेकार्थस्य राञ्द्स्य वाचकत्वे नियन्त्रिते 
संयो गाथैरवाच्याथेघीकुद्यापतिरजञ्जनम् ५ 

अनेकाथस्य हरिरामादिशब्दस्य संयोगायैश्चयमाभ्वाचक 
तेऽन्वयप्रकियोगिस्मारकस्वे नियन्त्रिते नियमिते सति, अ. 

थोन्तरस्मृतिजननश्रतिबन्वेतैकार्थर्मृ तिजनकतवे छत इति 
यावत् । अवाख्याधेस्या्थान्तरस्य धीेदुयौ व्याप्रतिव्योपारः 
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सोऽञ्लनमिलभिधीयते । भल्लापि यदि व्यज्लत्ैव नाङ्गीक्रि. 

येत तदनेकार्थश्ब्दरभरयोगे शक्तः प्रकत मातस्मृतौ नियमित- 

त्वादप्रङृताथेस्पृतिरनुभवसिद्धा न स्यात् | अतस्तद्न्यथानु- 

पपत्या व्यञ्जना समाश्रयणीययेत्यर्थापत्तिरुपनूरईहितेत्ि भ्ये- 

यप्र ॥ ४& ॥ 

सयागाद्ीनां नियन्तृत्वं हरिणोक्तमनुबदति-- 

# छ क ५ 9, क ० 
सयाभा कवप्रथागस् साहचय वराचता, 

[६ $ & $ @ कन 

अथः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
© श्ल क + अ 

सामथ्यंमोचती देशाः कालो व्यक्तिः स्वराद्थः। 
४ क कन, क क 

श्ान्दाथेस्थानवच्छेदे विक्षस्परतिहेतवः ॥ 

काढ्दार्थस्य हरिरामादिनानार्थश्चन्दार्थस्य सर्वस्याप्यनवच्छेदे 
सलयविषशेषेण स्मरणे प्रसक्ते सति संयोगादयो विशेषस्मृता- 

तेकमात्रस्श्रतौ हेतव इति योजना ॥ ४७ ॥ 

अथ सयोगं ठश्चयत्ति- 
# © ड 

संयोगस्तु स्ववाच्यैकनिष्टाथान्तरक्तंमतिः। 
पुडखयत्वधिकां भूतिं शङ्खचक्रधरो हरिः ५ 

संयोगो नाम स्ववाच्येष्वर्थष्वेकार्थनिष्ठाथौन्तरसबन्ध; | 
तेन च संयोगेन कचिदभेधा नियम्यते । यथा-श्कचक्र- 

र 6 
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धरो हरिरिति । अत्र शङ्भचक्रघंयोगन हरेशब्दस्व शक्रा 

दिसाघारण्स्य श्रीपताचभिधा नियम्यते ॥ ४८ ॥ 

विभ्रयोगमाह-- 

विप्रयोगस्तु संयोगाभाव एव निगद्यते । 

 अकाङ्खचक्रः स हरिरपिनाको भवो जवान् ॥ 
[+ ५ 

संयोगाभावह्पेण विप्रयोगेण।भिधा कविन्नियम्यत्ते । 

यथा--- अशङ्भुचक्त शति । भत्र शद्धचक्रस्ंयोगामावेन 

दस्विस्दस्येन्द्रादि बाधारणस्य नारायणेऽभिधा. नियम्यते, 

भरतिषेधस्य पभ्रघरकतिपूवैशतवेनान्यत्र शद्धादिप्रसक्तरमावेन भर. 

तिषेधास्रंभवात् । पएवम्- अपिनाक् इति | भत्र षि. 

नाकरसंयोगामावेन मवश्ब्दस्य संस्ारसाधारणस्य क्षकरेः 

भिधा नियम्यते । विघ्रयोगो विभाग यपर ॥ ४९ ॥ 

खाधचर्यं छक्चयति- 

साहचयं स्ववाच्यैकवस्तुना सहचारिता । 

वन्दारुजनमन्दारौ वन्देऽहं रामलक्ष्मणौ ॥५०। 

स्ववाच्यभूतेषु बस्तुष्वेकेन वस्तुना पदार्थान्तरस्य प्रायशः 

खहचरितत्वं घाहच्थम् । तेन रामलक्ष्मणावियत्र सौमि. 



द्वितीय उह्छासः । ८३ 

त्रिसाहचयोद्ररभद्रादिसाधारणस्य रामपदस्य दाक्चरथावभि- 

धा नियम्यते ॥ ५५॥ 
४, 

विरोधितामाह-- 

सदहानवस्थितिवैष्यहन्हत्वं च धिरोधित्ता । 
दिनं निका च संयुध्य रामोऽजेषीदश्चाननम् ।। 

विरोधिना नाम सहा नवस्थितिवैभ्यघातकमावश्च । दन्न दिनं 

निशामिलयत्र निश्रापदस्य हरिद्राप्ताधारणस्य दिनेन सहान ` 

वस्थानरुश्रणवि सेधद्रान्नावभिघा नियम्यते । रामपद्स्य 

भागवादिसाधारणस्य दश्चाननेन सह् वध्यघातकभावर्क्चण- 

विरोधाहाशशषरथावभिधा नियम्यते । प्र श्बस्तु -- ' बभूव मी- 
मवक्षयो रामाञ्मैनगविस्तयोः ' इति विरोधिखसाधरम्योपमायां 

भयुक्ते रामाञ्जैनगतिरिद्त्र रामाञ्जुनपदयोवैध्यघातकभाववि- 
रोधेन मारमवकातेवीयैयोरमिधा नियस्यते -- इयाः । भत्र 

वृत्तिवास्तिकछतः- भागब रामपदस्याभिधानियमने खति बदि- 
१ रोधभ्रतिप्धधनिनाङ्मुनपदस्य कातेवीर्येऽभिधानियमनम् , त- 

रिमश्च सति तद्धिरोधभतिरसंधानेन रामपदस्येयन्योन्याश्रया - 

पत्तिः । तस्मादन्यतरपदेस्य उ्यवस्थिताथैतव एष र्प्रततद्धि- 

रोधप्रविखंघानान्नानाथंपदस्याभिधानियमनमिति प्रागुक्तम- 

बात्रोदाहरणम्-- इयाहु; । भत्रापि दृष्टौन्तिकयोरभीमचघेन~ 



८४ काव्यदर्षणे 

५ ^ [प (५ „= भ क (~ वकाघुस्यों रोधात्तदृष्टान्तयो रामाज्जुनपद्बाच्ययोरपि तरि. 
रोषं सामान्यतो निश्चि पश्चाद्रामपदस्य भार्मवेऽञ्जुनपदस्य 
कातवीर्य चाभिधानियमनसं मवान्नान्योन्याभ्रय इति नव्याः ॥ 

भयार्थं रक्षयति -- 

अभेः प्रयोजनं स्थाणुं सं सारच्छिन्तये नुभः ॥ 
भव संखारच्छेदनरूपेण प्रयोजनेन स्थाणुश्चब्द्स्य स्कन्ध. 

ध्रल्यबक्चस्राघारणस्य शं करेऽभिधा नियम्यते । चतुध्या 
भ्रयोजननिरदेश्च एवार्थो नियामकः | ' स्थाणुं मज भवच्छि. 

दम्) इति द्विवीयानिर्देशे लौचित्यं नियामकमिति विरेक 
इव्याहुः ॥ ५२ | 

भथ प्रकरण लक्षयति~- 

विदुः प्रकरणं वक्तृ श्रोतृवुद्धिस्थतां विदः । 
जानाति सकं देवः प्र्लोऽयं वितधोऽधुना ॥ 

जानातीलयत्र वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थतारूपप्रकरणेन देवपदस्य स. 

बोध्येऽभिधा नियम्यते ॥ ५३ ॥ , 

भथ लिङ्गं निरूपयति-- 

लिङ्क स्ववाच्यान्तरेभ्यो व्याच्रन्तो घर्म हृष्यते । 
जय्यो जगति केनैष कुपितो मकरध्वज्ञ; ॥ 
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अत्र सागरशपवाच्थान्तरव्यादृत्तेन कोपररूपलिङ्गन सकर. 

घ्वजश्ब्द्स्य मन्मथेऽभिधा नियम्यत इयेके }. मकरध्वज- 

कशब्दस्य मन्मथे प्रधिद्यैव नियमनम् , न तु कोपरूपिक्गेन । 

भव एव मकरभ्वजकशषव्द्स्य स्रागरपरतया प्रयो निक्त. 

त्वं वक्ष्यति । त^मात्छुपितक्देन याबच्छरपितोपस्थिति प्रसन्तौ 

मकरध्वरजष्पधिहन कुपितशब्दः कामदेवे नियम्यते । न च 

हपितशच्ी नानेक्राथं ईति वाच्यम् , धनेकव्यक्त्युपस्थापन- 

समथेसमैवात्रानिकार्थतेनाभिपतस्वात् । त एव ‹ जानाति 

सकर देवः ' इयत्राते एठ्यक्त्युपस्थापकतवरैवानेकाथैतं देव 
काब्दस्यािप्रयाभिधाया नियमनयुक्तमिति मधुमतीञतः 1 

वम्तुतस्तु ' कुपितो भूभृत्, इत्र कोपणिङ्गेन मू शरत्पदश्य 
पवैतसख्ाधारणस्य रास्यमिधा नियम्यत इति न्याः । सखयोा- 

गोदाहरणे द्रव्यसंयोगात् , इद गुणादिसंबन्धादिति भेदः ॥ 

भथ शा्दान्तर्पनिधिमाह- 
+ # & क 

सामानाधिकरण्यं यल्निथत्ताथंपदेन तत् । 

चाब्दान्तरस्य सांनिध्यं देवोऽव्याध्धिपुराहितः ॥ 

क्षत्र नियवार्थकतिपुराहितपद लामानाधिकरण्यसूपेण शन्हा- 

न्वरघंनिधिना देवपदस्थ विरिङ्च्यादि साधारणस्य शंकरेऽभि- 

धा नियम्यते । भत्र बृ्तिवश्िककतः-- खमभिन्याहत- 
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कब्दस्य नियताथकस्वे तत्प्रतिपादितङिङ्गादिनैव तन्नियमनम्, 
भन्यथा छिङ्गादयुदाहरणेऽपि शब्दान्तर संनिधेरेव नियामक- 

सायन्तेः । भतो न नियताथेशब्द सामानाधिकरण्यं कठ्दा- 
न्तरसंनिधिः । कं तु नानाथेपदवाच्यैकाथेसंबन्ध्यथौन्वर- 
गृहीवसंकेतकनाना्यैशब्द्समभिव्याहार एव । तस्य च "निष. 

धे पद्य भृश्चततम् › इयाच्युद्ाहरणम् । भन्न च जनयद्दिज्े. 

घस्ाधारणस्य निषधपदस्य पवेतवाचिभूभत्पदस्निधिना १- 

वैतनरिशेषेऽभिधा नियम्यते । मूभूर्पदस्य च राजखाघारणस्य 

पवेतविश्िषवाचिनिषधपदसनिधिन। पवैतेऽभिधा नियम्यते । 

त चान्योन्याश्रय इति वाच्यम् । न द्यत्र सरममिव्याह्ृतश- 

द्देन तद्थप्रतिपादनमभिधानियमनायापेक्ष्यते । किंतु खाः 

थन गृह्ीतसंसगैकेऽथे व्युखन्ना यः शब्दस्ततघरममिव्याहार- 

मात्रम् । तथा च यथा पबान्धिदश्चनास्संबन्ध्यन्तरस्मरतिस्थषे 

गृदीत्बन्धस्य वस्तुनो दशेनमात्रं घंबन्ध्यन्तरस्मरणायपे- 

ह्यते, न तु तदशनानन्तरं॑तत्धंवन्धस्मरणमपीति नाभ्ये 
न्याश्रयः ; तथेद्धापि निषधमू शृत्पदयोराभिष्ानिय प्रनाय गः 

होतस्वस्ताथेपं सरगकपदाथेव्युत्पन्नमूभरा्नषधपद् समाभेञ्याह्ा- 
रमात्रमपेक्ष्यत इत्ति तत्तदथप्रतिषा दनस्यानये क्षितसान्नान्यः.- 

स्याश्रयः । नन्वेवम् ,शद्भुचक्रेधयो हरिः इलय।दावपि 

शद्ववकरादिशन्द्ान्तरघ्ंनिधिनेवाभिधानियमनं भविष्यतीति 
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व्यर्थं पथक्संयोगादुदाहरणमिति चेन्मैवम्; सत्र श्कच ऋ 
दिशब्दानां ्नियतर्थेतया श्रवणसान्रादयेप्रतिपादकतया त- 
सतिषादिता्थव्ंयोगादिभिरभिधानियमनसंभवात् । न च 

शब्द्ान्तरसंनिधिरपि तत्रास्तीति वाच्यम् । भस्तु, तथापि 
हरिशब्दा्यभिधानिय मनसमर्थे तद््षंयोगादि रूपसंनिदित- 

संवन्धेनान्तरङ्घे शद्कचक्रादावुपश्थिते तस्यापि वाचकतया 

व्यनदितसंवन्धन बदहिरङ्मृतः शब्दान्तर पनिधिनेदिहरण- 
स्वमहेति । तस्मात् ^ निषधं पद्व भूशरनम् ' श्यादौ यत्रोभ- 

यनाना्थतया न कभ्य।प्यथस्य प्रथममुप्थितिस्तत्रैव बहिर. 

द्श्यापि तस्य नियामकत्वनोदाह्रणत्वमिति न कश्चित्संकरः। 

एवं च ° रामाज्ञुनगतिस्तयोः” हयत्रापि शब्दान्तर सनिधिरेष 
0 प 

नियामकः । तथा ' ठा दानेन राजते › हयत्रापि शब्दान्तर. 

संनिधिनैव व्यारदानपदयोरदिखण्डनदुष्टगजमदजछलाधा- 

रणयोदुंष्टगजमदजल्यो समिधा नियम्यते - व्याह: । त्वि - 
न्यम् । एवं चति निषधपद्वाच्य जनपद विशेषसंवन्धिनि 

राजन्यपि मू शच्छष्दुस्य गृही तल्युपत्तिकतवाद्ु मुत्पदस्य नि- 

षधपदेन जनपदविंशेषस्मृतानपि नियामकता तुस्येत्ति न 

. कुत्राप्यभिधानियमनं स्यात् न च सामानाधिकरण्यनिदुशा- 

नुपपत्तिक्षानसदहायेन शब्दान्तर संनिधिनात्रामि धानिय मनमि- 

ति वाच्यम्, तर्यावहियकादौचिदयादेवाभिधानियमनसखं मवेन 
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काग्दान्तर घंनिधवै प्यीपत्तेः । न चात्रौ्चेदयावद्रयंभावेऽपि 

८ उषाखो दानेन राजतैः ईयत्न व्याङपद्व।च्याथान्तरसंब- 

न्धिन्यपि हानरपद्स्य गृहीतधेकेततवा बातेनोचिलयानपेश्षणा- 

च्छष्दान्तरस्रनिधिनैव विशेषष्टृतिरिति बाच्यम् । तत्रापि 
व्याट्षद्रस्य स्वाथेभतिपादनं विना न दानपदेऽभिधानियम. 

नैखभवः प्रदान्तराभिधानियमनस्य तवृथेसंबन्ध्यथेपरतिषाद्.- 

कर्वज्ञानं तिनासुपपत्तेः, प्व दानपदस्यापीलयन्योन्याश्रयः । 

न च तद्येषवन्धिगरहीतव्युतत्तिकपदस्येव तदथस्मृतिहैतुष्ं 

संभवतीर्युक्तमिति वाच्यम् ; तर्हिं (गङ्गायां घोषः इति 

छक्षणास्थलेऽपि तीररूपार्थसंबन्धिपूरगृहीतशक्तिकगर्गापदा. 

सृरस्परतिं वितरैव तीरस्मृयापत्तेः, तथा हस्तिपद्।द्र नस्मूर्धि 

चिनैष्र इ स्तिपकस्मरलयापत्तेश्च । न चैवं संबन्धिद्शेनारषंव- 
न्ध्वन्तरस्प्रतिस्थटेऽपि तरपंबन्धिखज्ञानं घंबन्ध्यन्तरस्पृति- 

समये ऽप्ययेक्ष्यं॑ स्यादिति वाच्यम् , परम्परा घवन्धिस्मृतै 

तदपेक्षायामपि साश्रार्रबन्धिष्पृतो न तवपेक्षिति का्यानुे- 
भेन करपनात् । भव एव पदेन इ क्यस्मृतौ न शक्तिस्म्र्- 

पेक्षा, रक्ष्यस्मृतौ तु लक्ष्यस्य शक्पसंबन्धज्ञानापक्षा च 

हृयते । तस्मादु मयनाना्थेपदस्थलेष्नौ चिलयादिनैवाभिधरा; 

निय मनम् । ‹ देवोडव्याशज्जिपुराहितः ` इलयादामे शब्दान्तर . 

संनिधिना तन्रियमनम् । न च पदान्तरस्य नियताथत्वे त- 
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सत्िषादितदिद्गेतैव तन्नियमनमि्युक्तमिति वाच्यम् , तदत 

गुणक्षिययोरेव लिङ्गत्वेन विवक्षितत्वात् । न च तद्वताप्राः 

धारणधभमात्रस्यैव लिङ्कल्वमपि विवक्ष्यतामिति वाच्यम् ; 

स्वतत्रेच्छानां प्राचां नियोगप्येनुयोगानरैत्वात्, अन्यथा 

तद््थ॑संवन्धिमात्नस्य छिङ्कलवं विवक्षित्वा संयोगसाहच प॑दी- 

नामपि लिङ्गान्तमौवपयेनुयोगस्य दुष्परिहरत्वादिति दिक् ॥ 

भथ सामर्थ्यं लक्षयति- 

सामथ्धे स्यात्कारणलवं मन्तोऽयं मधुना पिकः ॥ 
भत्र कोकिङमद्कारणत्वरूपसामथ्येन मकरन्दादिखाघास्म- 

स्य मधुशब्दस्य वसन्देकदेरे चेत्रमासेऽभिधा निग्रम्यते। न 
चात्राथामेदः | तत्र प्रयोजनेनामिधानियमनम् । भत्रतु 

कार्येण । कार्यं चानिष्टरूपमपि स्ंमवतीति महान्भेदः । यत्न 

हेतुत्वमार्थः तच्राथैः, यत्र तच्छान्दं तत्र सामभ्यैमिति वा 

भेद् इलाह: ॥ ५६ ॥ 

सथौवितीमा६-- 

आओचित्यन्वययोग्यत्वं पातु वो दयितामुखम् ॥ 

शत्र पालििति शाब्दस्य युखसरमपेणदुःखनि्ैरणतदुभयानु- 

ङूरव्यापारादिस्राधारणस्य दवितागुसे सरूपेण सुखसमपे- 
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कत्वाय पोगात्तदसुकूखव्यापारा्मनि सांमुख्ये समभिन्याहुत- 

पदार्थान्वययोग्यतारूपेमौचिदलेनाभिघा नियम्यते ॥ ५७ 

भथ देक्षमाह् -- 

देशाः पुरादिभौलयच्न नगरे परमेन्वरः । 

भत्र नगररूपदेकशेन प्रमेश्वरशब्दस्य शंकरादिसाधारणध्य 

राजन्यभिघा नियस्पते | यश्चप्यत्र नागरभानहपदिङ्गेनापि 

तननिषमनं घंमवति, तथापि तदृस्ुरणदकश्षायां देशस्य'पि 

नियासकतेति ध््रेयम् । नगरस्य राजनिष्ठत्वामावेन तन्नषठ- 

द्रगयस्रबन्धरूपेण संयोगेन नात्र नियमनश्चङ्क्याहु; ॥ ५८ ॥ 

अथ काठम।ह- 

कारो निक्षादिस्तामस्यां चिच्रभालुधिराजते ५ 

अन्न निश्चारूपकारेन रविष्राधारणस्य चिन्लभलुक्ऽदस्य 

वहावभिधा नियम्यत । भादिपदादिवसवसन्तादिपरिप्रहः । 

ततश्च ¦ दिवसे चित्रभालुधिमातिः इदयत्र रवो, ( वसन्ते 

पुनाणो माति ` इलयत्र पुंगजघ्राध।रणस्य पंनागपदस्य नमेरौ 

चाभिधानियमनमिलायृष्यम् ॥ ५९ ॥ | 

अथ व्यक्तिमाह- 
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क्तेः पुरिङ्गखुख्या स्यान्मितं मिच्च राजतः + 

त्र रविष्ुहटरल्ाधा रणस्य मिब्लशब्दस्य नपुंघ्कलिङ्खिन दुहदि 

पुंलिङ्गेन रवो चाभिध। नियम्यते ॥ ६० ॥ 

उदास्ादिः खरः स स्यादिन्द्रशात्रुरिति श्रुतौ । 

उदात्ताुदात्तादिः स्वरः । स च / खदेन्दरशनुवैषैस्व ' 
इव्यादिशरुतावेवाभिधानियामको न तु कव्ये , तथा दि-- 
शतरुशब्द्ः शातयतेरपजनितः । ततथ्चन्दरशनरुपदे यच्चादेरि- 
कारस्यादात्तत्वे तदा बहुब्रीहिः ; बहुन्रीहिपक्षे चन्द्रः श्रुः 

शातयिता यस्यतीन्द्रघ्य शातयतृल्वम् ; यदि चान्यस्य क्च. 

तरशब्दबर्विन उकारस्योद। स्वं तदा षष्ठीतस्पुरुषः ; त्थ्वे 

चेन्द्रस्य शब्ुः श्ातयितेति वत्रस्य श्ातयितरतवं छभ्यत इती- 

द्रशतरुपदश्य स्वरमेदेनाथंद्रये प्रसक्ते, भ।द्युदात्तस्वरे णेनद्रस्य 

शातयिकसवेऽभिधा नियम्यते | नलु ‹ खुश त्वं कृषितेय- 

पास्तमशनं यक्ता कथा योषितां दुरादेव विवज्ञिताः छुरभयः 

सग्गन्धधूपादयः । कोपं रागिणि सुच्छ मय्यवनते दृष्टे पर. 
सीद्ाधघुना सलं स्वद्धिरहाद्वन्ति दयिते समा ममान्धा 
दिः |" इल्यतर दृष्टे इति पदस्य प्ुतस्वरेण खत्तम्पन्त- 

त्वश्रमव्युदाखद्वारा मयीस्येताद्वशेषणट्वव्यावतैनेन दइयितायां 

दृ ष्ठित्मारोपेण तत्स बोधन।न्तत्वसुचनद्वारा चक्षुरूपाथविङ्ेषे- 
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[+ ऽभिधानियमनं दद्यते-दहति चन्न ; तथापि तत्र दष्टिद््टश्- 

च्दयौरधिन्नसेनानेकाथप्रतिपादनसमयेकशषष्दत्वरूपनानाथेश्च. 

ल्द्त्वाभावेन प्टुतस्वरस्य नाथिधानियामकत्वं किं तु प्रकृ. 

लयन्तरसूचकस्वमेव । वस्तुतस्तु, उदात्तादिराणां यद्यपि 

काव्येषु नाभिधानियामकतं तथापि कुघ्ठरस्य काव्येष्व- 

प्यमि घानियामकल्वमस्येव । तथा हि--~ ८ तङ्णतात्रणि- 

दयुविसं श्तद्रहिम तरङ्चक्घुम्मयुगं तथा । भनङपंगत्तितापञु- 

तैतु नो इसुमच्ापङुखारविलासनम् ॥ ' मन्मयङ्कर्भकार- 

चातुयैजनितं यौवनदिनकरकिरणसं१।दितदाढयै दमयन्दी- 
स्वनधटद्वयं नछ्तगलयमभाव पएवानदस्य वहेः संगतिसतया 

तापधरुपैतु नो- इलयत्रे नमे निबेधघाधारणस्य काक्का विधा- 

वभिषा नियस्यते। न च नलो निषेधार्थत्वतेव, न विभ्य. 

स्वमपीति कथं नये रिधावभिधानियमनभित्ति वाच्यम्, 

अत्ययानामनेका।थेसखेन ननो विध्यरथस्वस्याप्यविरोधात् , भ- 

न्यथोक्तस्थले विधिप्रतीतिन स्यात्काकोरपद्प्वेनाथेवरसाभ।. 

वात् । न चैतं काङ्ु विनापि नया विधिप्रतीतिः कदाचि. 

दबेदिति बाच्यम्, केषांचित्पदानां यरोतकामात्रेऽथेनिशेषध्र- 
ल्यायकस्वाभावस्य सव भावधिद्धस्ात् । अतर एव घातूनामने. 

का्थतेऽपि तिष्ठतिधारोः प्रोषस्रगामावे गमनरूप धेविशेष- ` 

भ्रयायकस्वामावः सवैविद्ध इति भ्येयम् । वस्तुतस्तु, । त्रा - 



द्वितीय उदव्छसः । ९३ 

ह्यण ३ भागच्छः इति वाक्ये संनिकृष्टविप्रकृष्टनरादयगसाधा- 

रणस्य ब्राक्मणपदस्य तख्वरेण दूरस्य ब्र्मणेऽभिधा रोकं 

नियम्यत इति द्रष्टव्यम् ॥ ६१ ॥ 

८ स्वरादयः ` इलयत्वादिशाब्देनामि नय पदेश्षाद्यो गृह्यन्ते । 
तत्राभिनयो विवक्षिताथस्वरूपग्रदशको हस्तादिभ्यापारः 

यथा-- `“ एदहमेत्तत्थगिमा रदहमत्तहि अच्छिपततदिं । 

एदमेत्तावत्था पएदहमत्तहि दिभसदहिं ॥ ~ पएत।वन्मान्नस्त- 

न्ये वावन्मात्रास्यामक्षिपत्राभ्याम् । एतावन्पात्रावस्मैतावन्मा- 

नेर्दिवसैः ॥ षदं च शैक्ष एव प्रणयिनीं परिदयञ्य देशान्तरं 

गतस्य काष्ान्वरे तां स्मृतवतः कस्यचित्कमिनो वचनम् । 

अत्नाक्षिपन्नाभ्यां तामरसपत्रणदशाग्यामक्षिभ्याम्। चपरुश्च. 

णत्तीयेयम् । भत्र स्थौल्यतरक्चाल्यावस्थाविशेषकाटविशेषप्र- 

दकशेकहस्तव्य पारैरेतावन्मात्रपद्स्य स्थौस्यादिषिशेषेऽभिधा 

नियम्यते | भपदेक्चो नाम विवक्षितार्थस्य श्रङ्गपराष््कया 

निर्देशः । यथा- (इतः सर दैत्यः प्राप्तश्रीर्नेत एवादति अ- 

यम् । विषबरक्षोऽपि संवभ्ये स्वयं च्छेन्तुमखाप्रतम् ॥ `~ इदं 

हि. सुरजनाभ्य्थिततारकाघुरनिम्रहस्य चतुरस्य वचनम् । 
भत्र ' इतः इति स्वालमनिर्दशेन तस्य वक्तरि परमेष्ठिन्य- 
4, [43 मेधा नियम्यते ॥। इदमच्राचधातव्यम्-- यत्र तु नानाथ. [व 
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. 

शाव्दस्यानेकसिननर्थेऽभिधानियामकमतिशिष्टं तत्र नान्यत्र. 

स्मिन्नभिधाः नियम्यते, नियामकामवात् । यथ। ' सवेद्- 

माधवः पायद्यो.गङ्कां घमधीाधरत्' इयत्र हरिहरयोदैयो - 

रपि स्तुत्या प्रकरणमविशिष्टमिति । योऽगं गोक्ैनं 

छऽगाचतारे, गां भूर्भिं च वरहावतरे खमदीधरत्सवंदः स 

माधवः श्रीपति; पायादिय्थे, यो गङ्गां जाहृवीं समदीधर- 

रघ उमाधवः पावैदीपाविः स्वेदा पायादिय्य चाभितरैव 

ठ्ग्रापारः; अत एव तत्र कोषांकार इयधमकाठप्रतव माहुः । 

यत्र तु संयोग।दिभिरथौन्तरविषयाभिधानिय मतेऽप्यतेकाध- 
श््दाद्थौन्तरप्रती विस्त नाभिधा तस्या अन्यत्र नियामित- 

त्वात्, नापि रक्षणा मुख्यार्थंबाधाद्यभावात् । भपि तु 

व्यशखत्रैव तन्न व्यापारः| न चाभिधाया इव व्यशखनाया 

अपि प्रकरणादिना नियमनेन तयापि न तन्नि्बह् इति 

वाच्यम्, तस्या धरमिप्राहशमानेन भ्रकरणाद्यनियम्यत्यैव 

चिद्धि; । भत एव काव्यान्तिविष्टस्य पाकराणिकाक्चिदये. 

नियन्निताभिधाव्यापारस्याप्यच्भ्यपद्ाथौन्तरप्रययहेतोः प- 

दस्य हेयत्वम् ! भन्यथा तत्राभिधाया इव व्यश्जनाया भपि 

प्रकरणादिना नियन्नणे सव्यखम्याथौन्वरप्रयया संभवात् 
° यस्याननं योनिरदारवाचाम्--' इयःदावशटीढाख्यदोषो 

[#4 

न स्यात् । तस्मात्, ‹ संयोगादिभिरभिधा श्बृङ्कडिता यत्र 
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ङुण्ठक्षामेति । भ्थौन्तरावगमने व्यञ्जनमेव क्षमं तवर ॥; 

इति ॥ भत्र वृत्तिवात्तिककृतः-- ' भसावुदयमारूढः का- 

न्तिमान्र्तमण्डङः । रजा हरति ठोकानां हृदयं मृदुभिः 

करैः ॥ ' इदयादौ प्राकरणिकेऽरे प्रकरणवद्प्राकरणिकेऽपि 

राजकरमण्डरादिशब्दानां परस्परान्वययोग्यनरपतितद्ह्यष - 

नदेशादिवाचिना समभित्याहाररूपमाभिधानियामकमसतीय- 

थ॑द्रयस्यापि प्राकरणिकत्व इव प्राकरणिकाप्राकरणिकषूपत्े ऽ- 

प्युभयत्नाप्यमिपैव उयापारः , यथोक्तपद् घमभिव्याहारस्यापि 

नानाथेपदूवाच्यै काथ संवन्ध्य्थीन्तस्गृ दी तसंकेवकनानाथेशब्दू 

समभिव्याहाररूपशब्दान्तरसनिधित्वेन भरकरणवदाभेधानि- 

यामकत्वस त्वात् । येस्तु नियताथपद सरंनिधिरेव शब्दान्तरं 
निधिरिस्युच्यते तैरप्युक्तस्थलेऽथौन्तरम्रतीतेरनुमवसिद्धिते- 
नाथैटुयानुकखनेकपद घघट नात्मकं नियामकान्तरमवरय मा. 

स्थेयम् । न चाप्राकरणिकेऽथे उक्तरूपमेकमेव नियामक प्राकर- 

णिकेऽ्े तु तच्च प्रकरणं चेति नियामकाथिक््याततत्रैवाभिधा 
स्यादिति वाच्य॒म्। भरकरणाद्नां प्रयेकमभिधानियमनपमथं. 
तया तेषु कस्यचिदपि समवधने स्पृतिखामप्री पुष्कङेति कि 

तद्वाहुस्यन १ यच्राप्येकमेव पदं नानार्थमपराकरणिकेऽपि तास्प- 
यवत् , यथा ‹ भन्धकद्िरदध्वंघ्ी देयास्पश्चाननः श्रियम् ` 

इश्यादौ, तत्रापि सरमभित्ाहतद्विरद्पद््ररीतगजविरोधादिक- 
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मप्राकरणिके विदहेऽरि पञ्चाननपदृस्वाभिधानियामकमस्स्येद। 

यत्र तु व्यद्ाननं योनिरुदारवाचम् ' इयादाव ष्की नैतादृशं 
नियामकं तत्रापि बुञु्लितायेऽप।सक्तस्य मन पस्तमुदद्वथा . 

सदये दुर्गन्धादौ भरवृत्तिवस्रकरणनियन्त्रितस्यापि शब्दस्य त- 

दुङ्कनेन विषयस्वाभाव्यादृश्छदेऽपि प्रवृत्तिरिति न कपि 
छक्तिविषये व्यक्तिरङ्गीकायां । यदि चैव्रविधानि नियामका. 

नि नाद्रिवेरंलतदोदाहृतखङेषु ठय जन। व्यापारोऽपि दुघेटः ) 
तथा हि--प्रकरणादिकभ्ुछङ्कय वय जन। व्यापारेण प्यथौन्तर्- 

प्रययो न सरवेत्र वक्तु शक्यते, प्रकरणादीनामभिध(नियाम. 

कस्वकल्पनस्थ वेयथ्यौपत्तेः । तद्धि सादृष्टाथेम् , क दु 

£ सेन्धवमानय ` इलयादावेकार्थमात्रपरनाना्थज्ञव्दस्थरेऽथ- 

विशेषस्णृतिग्यवष्थायथै तत् । यादि तत्रापि व्यखनाठप्रापरे. 

णाथान्तरप्रययः खात्तदा कथमेषा व्यवस्था सिध्येत् न 

हभिमतानभिमतक्षेत्रसाधारणद्य जछाश्यस्याभिमतक्ष्रगा- 

भिनीमेकां कुट्यां विधायानभिमतकषेत्रगाभिनः इुल्यान्तरस्या- 

पि कर्पने जलस्याभिमतक्षेतरैकगामित्व व्यवस्था कृता भवति । 
तथाच यत्र कवधयितुश्चवमत्कासायाप्राकरणिकेऽप्यर्थे तात्पर्यं 

यत्र चाष्ीकदोषस्तत्रैव व्यल्नाव्यपारोन्पेषो न सर्वत्र. 

तारृशस्थले च भ्रकरणवदस्मदुक्तानामप्याभेधानियामकस्वघं 

भवाद्वयथंस्तत्र व्यक्तिकस्पनापरिध्रमः । किं च, दुबोरश्च 
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तेत्र व्यक्तित्ादिमतेऽप्यमिधात्पापारः । तथा दहि-- 

यदि शक्तिरभिधा तदानीमप्रकरणिकेऽपि सा दुर्नि- 
वारा। यदि च कान्यप्रक।शेकाकरोक्तरीलयया हकारं 

प्रतिपाद्कत्वषूपः शब्द निष्ठो व्यापारः सोऽप्यस्लेव । न 

हि तच्राप्राकरणिकशचक्यप्रतिपत्तेः श्ब्दादन्यज्ञनकम् । न 

च शब्दस्येव ततमतिप१।द९कत्वेऽपि न तन्न शक्तिप्रहापेधेति 

वाच्यम्, तद्यभूहीतश्चक्तिरुस्यापि वद्र व्यज्जन पाथान्तरभ्रती 

ल्यापत्तः । ननु -्चक्टया साक्षासप्रतिपादकत्वममिधा | घक्षा- 

दिलविक्ेषणे सुरूयार्थ॑शक्तिधदह् मपेक््य मुख्याथैप्रतिष।द्नठ्यप. 

धानेन ततसंबन्ध्य्थान्तरप्रतिषादनरूपाया छश्चणाया न्य- 

भिधाल्वप्रसङ्गात् ¦ तथा च प्रागेवानुवतेमानेन प्रकरणेन 

प्राकरणिकार्थोपस्थापनं क्ीत्रभावीति तब्यवधानेनाथौन्तरभ. 

तिपादनं नाभिधा-दइाति चन्न; ' तद्विषयकशक्तिम्रहमपेक््य 

तदप्रतिपाद्नमभिधाः इति विशेषणे विनेव सान्न रवविश्चेषण- 

मनतिपरसङ्गत्तत्पदद्छपेण वत्पद्भङ्गनृतपदान्तरश्पेण वाथो - 

न्तरभरतिपादनत्यवधानराहिवयरूपघाश्रुा्वविशषणस्य शुर 

स्वात् । तथा विकषेषणे ‹ स्वैदो-माधवः पायाद्यो-गङ्गां सम. 

दीधस्त् ` ह्यत्र शंकरपश्चे एकपद्सेन गङ्खगमिलयत्र इटिय- 

थे पतीतिः; वै्ण्डपश्चे तु न्नणं गोवधेचं गां भूमिभमिति षद्. 

मङ्गछेरेन गोपदस्य भूमो परसिद्धिपराचुयौभावाश्र विस्वे. 
‰. 
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प 

ना पतीतिरियन्ु मवचिद्धसेन तत्रामिधाविषयेऽपि तदभा. 

बापत्तेः । किं च, ' कङापमूषणं चवे नीखकण्ठं गुहाश्रपम्! 
ह्यादौ प्रह्ताप्रकृतिभयपरे यत्र भ्रकृतरंकरपश्े चन्द्र मस्यभ्र- 

सिद्धतरमप्रछतनाहिणपश्चे तु बर्ह प्रथिद्धतरं कल्कापपदम , तन्न 

पसिद्धपरायुर्येणाप्रकृताथेपरतीतेरेव भराथमि रसेनाप्रकृतेऽभिधा 
प्रकते ठधक्तिरिति ेपरीदयापत्तिः, प्रकरण प्रुहङ्थापि प्रसिद्ध 

तरार्थ्यैव प्रथमं स्मृतेः । भत एव 'द्वयायमप्रसिद्धेऽ्ये 

प्रयुक्तं निहताथेकप् ' इव्युक्तङक्षणस्य निहताभेस्य काञ्यद्) - 

षर्वमभ्युपगम्यते , भरिद्धतरभकृताथेपतीत्या परकृत थे्रती- 

तिव्यवधानात् । न च निहतस्य दोषस्वात्तसयोगोऽयेद्र- 

या्िवक्षास्थलेऽपि काव्येषु न संभव्रतीति बाच्यप्; श्हेषय. 

मकादिषु बदधिषत्वस्योपपादिवस्वात्, ° देवोऽन्धकक्षय- 

करो बहिपत्रप्रियोऽत्रतात् । "~ अन्धकारस्य क्षयं नाक्च 

कटोतीयन्धकश्चयकरः, बही शिख पन्च वाहने यक्यस 

बर्दिपत्रो गुहः स प्रियो यस्यक्च तथा, ता्शो देव; जंक. 

रोऽवतात् । तेथान्धकानां वृष्णप्रभदृनां क्षयं गृहं करोतीति 

ख तथा, वर्हिणः क्षिखिनः पत्रं पिञ्छं प्रिय यस्य 

ख तथा, तादशो देवः दकृष्णोऽबतात् ।~ इत्र 

शंकरपक्षि निहताथस्य वर्हिपत्रपदृस्य पछृष्णपश्चि निहता्थैस्श- 

ल्धकश्वुय पदस्य च प्रयोगदशेनार्च ॥ तसमाच्छब्दस्या्थप- 
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[+ १ 

तिपादनोपपषोगितस्रलयास्तिरूपधम मद् एव वृत्तिथद्प्रयोजका 

न तुतद्धदाभविप्रतिपादनगतसराक्चान्तव्यवदितस्वमेदः । श~ 

क्तिशक्यदवन्धर्पप्रतिपाद्यप्रयासत्तिमेदेनैकाभिधारक्षणयोर्भ 

ददडानात्, तद्धेदाभमावे च प्रसिद्धाप्रसिद्धाथगे चरशर्ददरेषस्थ- 

ठे ठषङ्गद्ाल्यङ्कथस्यल चा्द्रयप्रतीलोः साक्षास्वठ्यवदहितत्वं- 

मेदे मदयधप्यभिषाखक्षणाब्न्त्य तिरेक्तव्ृ्त्यदशेनाचे यप्रयोजक- 

म्याठ्यवम्थापाद्कस्य च घाक्षान्वविकेषगस्यायोगात् (तद्धिष. 

यकशाक्तिप्रहमपक््य तदपतिपाद्कत्वमेदाभिधाः इयप्रङ्ृतेऽप्य . 

्येऽभिधान्यापारो दुबौरः , तस्मातमस्तुताभस्तुतो मयपरेऽपि 
पर्तुतोभयपर इवाभियैव च्त्तिः । तदुपस्थितेषु च पदार्थ 

ष्वाकाट्ुाविसखह् शारिवश्चादुमयविघवाक्याथेमरययय इटभरस्तुत- 

विषये न पदाथेप्रवीतये नापि वाक्यार्थप्रवीततये च्यखनो- 

पगन्तव्या | यत्त प्राचामभस्तुने शब्दशक्तिमूरुन्य सनाच्त्य- 

भिधानम्;, तदभ्रत्तुतायेप्रती विमूख्के यथा ८ दद्यमारूढः' 

इययादिविशेषणविषश्िष्टः प्रथिकीपतिः स्वल्वैश्राद्यधनैर्टोकस्य 

हृद्यं रसयति, एवं वथाविधश्चन्द्रमा मदु्ैः किरणैरिया- 

दिरूपेम प्रतीयमान उपमाद्यथोङकारे व्यजनावद्येभावर- 

ढीकरणानिप्रायेण, न तु त्रापि वस्तुतो व्यखनाख्ित्वः- 

भिप्रायेण । , भाच्छादितायतदिगम्बरमुशकैगौमाक्रम्य च 
0 स्थतसुदधविशाङश्चङ्गम् | मूध स्वलन्तहिनदीपितिकोटि मेन 
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य॒द्वीक्य को भुवि न विस्मयते गिरीशम् ॥' इद्याद्ीनां 
भ नन [+ (५ कब्दशषक्तिभूकरोप माटंकारध्वनेरेवो दाकरणत्वेन तैरपि छिखि- 

तस्वात् । ‹ उपोढरागेण विदेखलारकं तथा गृहीतं हािना 

निशाम् ' इति श्ठिषापादितविशिषण साधारण्यनिमित्तक- 

खमासोक्यरुकारोदादरणे रागादि श्चष्दानाम्रस्तुतेऽप्य भिधा - 

वत्तेरेव श्िषव्यवहारेण स्फुटीकरणाश्च } न च तत्र स्वतो- 
$परस्तुतयोरपि कामिनोः प्रस्तुवश्षशिनिश्योरवच्छदकत्वेना- 

न्वयान्न तत्न तयोः सर्वथैव प्रकरणामरंभव इति वाच्यम् , 
° विेषणसरास्या प्रस्तुतस्य गम्थते समास)क्तिः ` इति ठ- 

क्षणातुरोधेनाभ्रष्ुतपरतिपन्तर्विशेषणसाम्याधीनस्वेनाप्रस्तुतस्य 

` प्रकरणसंवबन्धावगमाछागेव तदहिश्चषणेष्वमिधाया वाच्यता 

त्» प्रस्तुतोपपानत्वादिना यथाकथवचिद्धाविघ्रकरण पबन्घ . 

स्याघ्रापि पभव्राद्, सर्वथा प्रस्तुतताप्रबद्धस्याप्रस्तुतख्च कापि 

कविविवक्षागोचरस्वाभावात् । नन्वेवं शब्दश्चक्तिमुकारंकार- 
ष्वनेः `“ आच्छादितायत्तदिगिम्बरम् -- ' इदयाद्युदाह्रणष- 

स्वेऽपि तन्मूलो वस्तुभ्वनिदयैप्यत्त निरखकारेऽप्रस्तुता्थ एष 

वस्तुभ्वनेशद्ाहुरणीयत्वात् , तत्त च स्वयाभिधाङ्गाकारा- 

दिति चेन्न; यत्रापरस्तुतेऽर्येऽभिधघयैव प्रतिपाथमाने तन्मूढ-" 

मनभिधेय वचस्तु प्रतीयते तत्र तदङ्गीकारादिति यथा 

< शानिरक्षनिश्च तमभुबैनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै स्म्! 
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इति । भत्र ह्यश्षनिश्चष्देन प्रस्तुतादखाद्न्यस्मिन्घममिव्या- 
[प 

तश्चनिविसद्धाशनिरूपेऽप्यर्थेऽभि धयेव प्रतिपाद्यमाने विर 

द्ाचपि त्वदनुबतेनाथंमेकं कार्य कुरुत इत्युप्ोक्यस्य 

प्रम्रावातिश्चयः प्रतीयते । इत्थमेव च प्राचीनेरपि शब्दक्ष- 

स्मरे वस्तुध्वनिरुदाहतः । नन्वेवं भस्तुताथपयाछोचन- 
रुभ्ययोरेव वरस्त्वरंकास्योव्यैकस्यु पगमे ततार्थ्चक्तिमूङैव 
ठउ्यक्तिमवेदिति प्रथगयश्क्तमूखध्वतेः शन्दश्चक्तिभूलो ध्व- 

निनं स्यादिति चेन्मैवम् ; तथास्वेऽपि प्रसतुताप्रस्तुतोभयसरा- 

धारणकब्द्स पेक्य प्रस्तुतमाच्रपरपर्या यश्चच्द्।न्तरपरिनवू- 

त्य घदिष्णुरबेन च ततस्तस्य पुथक्त्वञ्यरवस्थितेः । एवमन्ये- 

ऽप्यप्रस्तुत शक्ये ठउथक््यतुपगमे संमाविवाः ष्ुद्रोपद्रवा निर 

सनीय: । -- इल्यः , अत्र ब्रूमः -- यदुक्तम् । अघाबुद्- 

यमारूढः-- › इत्यादौ प्राश्ठरणिकर्थै प्रकंरणवदग्राकरणि. 

कार्येऽपि नानाधपद्वाच्यैकाथद्वन्ध्यथान्तरमूदीतसंकेतक- 

नानाथेशव्दख्सभिन्यादहारलक्षणः कषक्दन्तरसरंनिधिरभिधा- 

नियामकोऽस्तीदयप्राकरणिकाथेस्पृतिरप्यभिधयैब स्यादिति त- 

दुयु्तम ; नियतार्थेपद् वमभिज्यहार एव शठदहान्तरसघंनिधिः 

न तूक्तरूपः इत्युक्तया शब्दान्तरसंनिषेरेव तत्राभावात् । 
भस्तु वा तादरनानार्थशब्दक्षमभिव्याहार एव शब्दान्तर 
संनिधिः । तथप्युक्त्य रब्दान्तरसंनिपेः प्राकरणिकाभ्रा- 
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करणिकार्थद्वयक्ताधारणल्वेनाप्राकरणिकार्येऽमिघधानियमनहेतु- 

स्वाघंभवेनासंजातप्रतिपक्षेण प्रकरणेन प्रद्तार्थं एवाभिधाया 

नियमनान्नाभिधयाथौन्तरस्मृतिसंभवः; । न चैवमप्युक्तस्थ- 

ठेऽथीन्तरपरतीतेरलुभवसिद्धतवेनाथेद्रयानुकूढानेकपद्संघट - 
नाश्मकस्य शब्दान्तरखनिधेरेव वन्न प्रये।जकत्वमास्येयमित्यु - 

तामिति वाच्यम् , सलयम् ; स्य व्य खना प्रहकारितयेव तस. 

योजकं युक्तं न सभिधा सहकारितया, तश्याः प्रकृतां एव 

प्रकरणेन श्द्ुलि त्वात् । नन्वेवमपि (८ अन्धकद्धिरदध्वसी 

देयास्पन्चाननः भ्रियम्” श्यादौ यत्र द्विरदादिपद् परतोतग- 
जविरोधादिर्पमप्रह्नतार्थइप्यभिघानियामकमस्ति तह्न का 

गतिरिति चत्; तन्नापि प्रकरणस्य नियामकान्तरपेश्चया 

बतस्वेन तद्विरोधे घ्युक्तनियामकान्तरस्याप्याभेधानिय - 

मनहेतुर्वाघंभवात् । भत एव यमलाज्ञुनवृश्चभङ्गप्रकरणे 

4 कृष्णाज्ञुनाछोकनजातविस्मयः ` दलयत्र प्रथि द्धि पाचु पाह. 
चार्ययोः पद्थैस्मृतिप्रयोजकयोः सत्तेऽपि प्रकरणादुक्ष- 

विशेषस्मृतिरेव जायते । नच प्रकरणस्य विक्ञिषस्मरतिनि. 

यामकसे व्य्ञनया वा कर्थं पदार्थान्तरस्पृतिः स्यादिति 

वाच्यम्, प्करणखयाभिधामात्रनियमदहेतुत्वेन प्रकारान्तरेण 

तस्स्मृतौ वाघकाभावात् । न च प्रकरणस्याभिधानियामक- 
स्वकदपन नादृष्टाथं फ तु नानाथकञ्चब्दस्थलेऽथेविषेषरम् 
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तिव्यवस्थार्थम्, तश्चदि तत्रापि व्यश्लनयाथान्तरस्मरणं 

तदू कतं तस्य निथामकत्वकद्नयेति वाच्यम् , एकाथेपर- 

नानाथस्थङे ‹सेन्धकमानच ' इद्यादतेवाथोन्तरस्सतिप्रतिष- 

न्थार्थैत्वेन तत्कस्पनस्याथेवन्वात् । तत्र च नानार्थ्यटत्वा- 
वच्छेदेन सामान्यतो ऽभिधापतियामकत्वेन कलप्तस्य प्रकरण 

स्यनिकार्थेपरनानार्थस्यठेऽप्वभिघानियामकस्वे सिद्धेऽनुमूय- 
मानस्वाथौन्तरप्रययस्य व्यञ्चनामन्तरेणानिवादात्तस्कस्पना. 

वहयंभावात् } एतेन, यदप्युक्तमू-शस्द्ान्तरनिध्यादेरपि 

विशचेषस्मुतिनियामकस्वानङ्गौ कारे * चिन्धचमानय › इत्येकार्थ- 

परनाना्थंस्थके ठथ.नयापि नार्थान्तरप्रतीतिः, : भलवुदय- 

मारुढः ~ हलयाद्यनेकपरनानार्थंस्थङे तु व्य ज्ञनया्थान्तर^ 

भरतीपतरिति व्यवस्था न स्यादविश्चेषात् । ततश्च क्षब्दान्तर- 

संनिध्यादेरमावादेकाथपरस्थङे ना्थान्तरपभतीतिरमेका्थंरर. 

स्ये तु तत्लद्धाबादथान्तरप्रतीतिरिति तेषां व्यख्जनानिया 

मक्रस्वं भवतताप्यास्थेयम् । रद्धं तत्रापि तेषामभिधानियाम. 

कस्वकल्पनमेवेति,~ तदपि परास्तम् ; एकाथेपरनानांस्थे 

नानायेस्थहत्वावच्छेदेन प्रकरणस्यामिधानियामकल्मेन क्ल. 

सुतयानेकार्थपरनानार्थस्यरेऽपि प्रकरणेनभिधानियमनाव. 

शइयं॑मावाच्छब्दान्तरसज्तिध्यादेच्य खना मह् कारिस्वकस्पनस्या . 

परामाणिकष्वात् । एवं चाग्ीटस्थलेऽपि उथञजनयैवाश्डी. 
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लार्थप्रहीतिपरभते भरकरणस्याभिधानिथामकस्वद्ंकाचक्रस्पन 

मयुक्तम्। यदप्युक्तं तद्विषयकशक्तिमहमपेक््य तत्प्रतिपादन प~ 

भिधा, सा चाप्रकृता्परतिषादनेऽप्यस्यवेति ; तदपि न । 

तद्विषयकश्षाक्तेग्रहुस्य तस्तिपादने किं माक्षादपेक्चात्र विव- 

कविता, किं वा परस्परया, भाहोखित्ख)कास्परम्परौदासीन्मे - 

नपिक्षामात्रं वा १ नाद्यः, तद्विषयकशक्तित्रहस्याप्रकृताथेप्रति- 

याद्ने साक्षादपेश्चाऽभावात् । न च तत्र तद्विषयकशक्तेसन- 

पेक्षाया मगृहीतशषक्तिकस्यापि व्यजञ्जनयायान्तरस्मृतिप्रसङ्ग 

इति वाच्यम् ; यत्ति प्रकरणेनाभिधा नियस्यते तत्रैव शषक्लय- 

न्तरस्मृतौ व्यलनेोन्मेषात, अथौन्तरगृदीतक्चक्तिकस्य चाथौन्न. 

रस्पृतिश्रसक्लयभावेन प्रकरणस्य तत्र नियामकस्वाप्रसक्लया च्य - 

खनानुन्मेषात् । तस्मात्तत्र तद्विषय कशक्तेपरहस्य प्रकरण. 

नियामकल्वप्रयोजकव्वऽपि रलसतिप। दने साक्राद्पेक्षाः ना- 

स्येव । नापि हितीयः, वटादिवदस्य घटाद्रभप्रतिपादने 
तद्विषय कशक्तिप्रहस्य प्राक्नादूतरापेक्षितत्वनाभिधां म स्यात् । 

नापि वतीयः, ८ छत्रिणो गच्छन्ति इलयत्र रक्षणयां 

च्छनछत्तिप्ाघारण्येन च्छस्तिप्रतिपाद्नऽप्यभिपरेव स्यान् । 
न च तद्धिषयकरक्ति्रहमपे््य शक्यतावच्छेदकप्रकारेष्य 

तत्प्रतिधाद्नमभिधा) । छल्तरिणो गच्छन्ति इदयत्र चोभगय- 

साधारणेनेकभार्थगन्दृतवेनैव लक्षणया च्छत्तिभ्रतीतिमै तु 
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नछसित्रिसेनेति छशभ्णयथा च्छति द्नेडपि नाभिषाद् 
[१ [५.१ 

सङ्क इत्ति वाच्यम्; प्राचां मते गङ्ग दिपदैन गङ्गाल्वादिनेव 

सीरप्रतीतिरिलयस्युपगमाच्छत्तिसतैवाश्रापि च्छल्ति प्रतीतेः । 

यदि चैकलार्थगन्तृल्येतैव तलरतीतिरियाश्रीयते तथाप्यव- 

छरकत्वप्रकरारस्वयोर्बहुपद्ायैघदितसेन शकयतावच्छेदक- 

कारेण शिलेषणेश्चया खाश्षरत्रतरिरेषणस्यैव छधुलखात्। 
यष्टि च “छत्रिणो गच्छन्ति इल्यक्राभिधया च्छत्तिप्रतीति- 

छेक्षणया तसवच्छस्तिमाच्रप्रतीतिः, अजहद्वश्चषणा तु मार्स्येवेति 

मतम्; तदानीमपि ‹भेन्यवमानय' दृयाधेकाथेपरनानाभ- 

स्थले छाघवेन नानाग्रपदल्यावच्छेदेमैव प्रकरणादेः प्रकृता. 

्येऽभिधामाल्ननियमनप्रचेजकत्वकरस्पनात् , भ्रङ्नतार्थे ठ्य 

नाया एतवावदयं वाच्यत्वेन ठ्य्नान्युद्ा छायेव तद्विष 

यक्षगक्िगरषं साक्चादुरेक्ष्य तस्परतिपादनमभिधेत्यवदहयवाच्य- 

खात् । तद्विषयकशचक्तिग्रहस्य साक्षूदपेक्ष्यत्वं च तद्थस्भृय- 

सुकूरुसिद्धवथ मनवेष्ष्यत्वे मति तद्थस्मरृलयथेपपेक्ष्यल्वम् |. 

ततश्च ८ छल्त्रिणा र च्छम्ति' इत्यत्र छश्रणया रदत्छ्यनच्छ- 

स्तिष्रलयनु कूलच्छत्ति मात्रस्प्रतिमद्धयथमेव तद्विषयकश्चक्ति- 

प्रहुस्यापक्षिनत्वान्नाभिधा } भनेकार्यपप्नानार्मस्थलेऽध्यप्र- 

छृताथनिप्रयकराक्तिग्रहस्याभरकृताथस्मृतिग्रसजनद्ारा प्रह 

चार्थे भकरणेनाभिधालियमन एवोपयोगित्वेन तदयथस्मृतिहे- 



चै 
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तुठ्यजनेोनमेषानुकूखाभिधानियमनसिद्धयथमेवपेक्यतया न 

सखाश्राद्वेक्ष्यत्वमिति न तत्राप्यभिधावकक्ञः । एव च सा 

्षास्वविरेषणेऽपि भ्यो.गङ्कं खमदीधरत्' इयत्र वेद्ुण्ठपक्ष- 

गं गोवधं गां भूमिमिति पदभङ्गषेेन गोपदस्य भूमौ 

प्सिद्धिभाचुयोभवेन च विदृम्बेनाथेप्रतीतावपि नाभिधाऽ- 

भावापत्तिः, तत्र तद्धिषयकशक्ति्रहसय तदयेस्मृयथेमेवापेक्षि- 

तस्वात्। तथा च प्रहताप्रकृतोमयपरे$प्यप्रकृते भरसिद्धितराचु- 

याः्खटियथप्रतीतावपि प्रकृतार्थ न उ्यजञ्जनापच्िः) तत्रापि 

तद्धिषयकश्ञक्तिग्रहस्य तदथष्मृयथैमेवापेक्षितत्वात् । बध्वुतस्तु, 

भरकुतार्ये प्रसिद्धिलुयेवि्ुरस्य पदस्य प्रयोगो निहता!थैल- 

दोषापर्या काव्येषु न युक्त एव; पटेषयतरकाद्विषु निदता- 

यैसवस्य बृदधैनिङोषस्वोपपादनं चापरकृतार्थेप्रघिद्धिविधुरप्यो. 

गर एव | अत एव प्रकृतार्थं प्रललिद्धिविघुरपरयोगे यमकादि 

ष्वपि दविष्टस्वरथवद।र रोकषिद्धः । यद्युक्तं भ्रा चामप्रस्तुते 

दाव्द् शक्तिमृखव्यल्जनाख्यव्यापाराभिधानमप्रस्तुताथं परतीति- 

मूको पमाद्ङंकारे व्यजञ्जनाव्यापारावश्येभावपरं न स्वर 

स्तुतार्थऽपि व्यञ्जनास्तितवपरभिति, तदपि न युक्तम्; 
श [9 

५ श्रमिमरतिमरूपरह्वदयतां प्रवं मृच्छ तमः शरीरस्रादम् । 
4, ४ मरणं च जलदभुजगजं प्रसद्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥ 

इयन्न विषश्चढद्ठ्यङ्यं गरलं जनढदेस्य भुजगत्वरूपणरूपस्य 
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वाच्यस्य सिद्धिकृिति काव्यप्रक्ठाशिकायां कण्ठत एव परदस्य 

विषशाढ्दव्यङ्गथलताभिधानेन प्रचा मभ्रस्तुतार्थे उयखनास्तित्वा- 

भिप्रायनिरासाभवात्। समाखोक्टयादिस्थले श्हेषन्यवदहाराऽ- 

पि रागादिशन्दानां सानाथैखाभिप्रायेभ, न खप्रस्तुतेऽप्याभ- 

धास्तित्वाभिध्रायेण । नन्तरैवमपि ‹ शनिरश्निश्च तथन. 
दन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै व्वम् इय व्रा निशष्देन भ्र्वु- 

ताद्वजादन्यसल्य समभिव्याह्ृवशनिविरुद्धाथस्य व्य्ञनया 

परतीतः शब्द॑श्चक्तिमूरवस्तुभ्वनिरिति वक्तुं शक्यतया विस्. 

द्वावपि शनितद्धिरुदधौ द्वा्पि सवदचुवतेनाथमेकं काय 

रत इत्युपन्छोक्यस्य प्रभाव ।तिश्चयप्रतीतेरते कब्दशक्तिमू - 

छवस्तुध्वनिरिति प्राचां तावत्प्ैन्तधावन मयुक्तं स्यदिति 

त्ते । विरुद्धावपि द्रौ त्दनुवव॑नाथमेकं कार्य कुरुत इल. 
स्थापि वस्तुनोऽथैपयौखोचनारभ्यस्तेऽपिं नायेश्चक्तिपूरध्व. 
निविषयदा, किंतु प्रकरृतघ्रकृतोमयसाधारणजच्डसापश्च 

तया शब्द्शक्तिमूरष्वनिदिषयतेवेल्यमि प्रायेण चां तथोक्ति ` 

सिति संक्षेपः ॥ न्यायमत।नुख्ारिणस्तु--- शक्ति्रहजनित- 

संरकारोद्रोधवशेनाप्रकरणिकाथेस्मृतेरपि प्रथममलुभूयमान- 
सवेन प्रकरणादीनां नामिधानियामकत्वम् , किंतु छिङ्गवि- 

धया तेषां तात्पयंप्राहकत्वमात्रम् । ततश्चापरकरागिकाद्यथानां 

तार्पम्राहकप्रकरणाद्य मावेडन्व यबोधाविषयतवेऽपि रमृचिर- 



१०८ कान्यदर्पणे 

निवार्या । --इयाहुः ॥ 

एवं व्यखनाया भङ्खीकातां प्रन्ाध्य तां रक्षयति-- 

याच्यलक्ष्यविभिन्नाये घीक्रद्घापतिरस्ननम् ॥ 

इदं च राब्दा्थांभयनिष्ठव्यख्तासाधारणं रक्षणम् । 

तादृशी शन्दन्य'प्रतिः शब्दव्य खना । अभथोन्तर धीहेतुरथं- 

त्याप्रतिरथेव्य्जना। अथस्य शब्दव द्वाच्यलक्ष्यधीहेतुत्वाभा- 

वेनाथौन्तरे वान््यहक्ष्थविभिन्नलविग्नेषणामति ऽप्यदोषादिति 

ध्येयम् । ६१ ॥ 

एवमभिधरश्रणाविटक्षणां व्यञ्जनां निषूप्य यह्वक्षणा- 

अभियं निरूपिता तं व्यसक छल्दं छश्नयति--- 

उथञ्जनेनाथेधीडेतुः चन्द व्यञ्जक इष्यते । 
सामोदसुमनोजातज्ञष्मो जयति माधवः ॥ 

अत्र शब्द्पद्ं ककृक्षिन्धयन उक्षण लक्ष्ये च संबध्यते ¦ 

तेन छक््यमात्रान्वये व्यजनकऽर्थऽतिव्यापिः;) ठश्चणमात्रा- 

न्वये उयञ्जकमात्रस्य लक््यत्वापन्या व्यङजकेऽर्थेऽभ्यापि. 

रिलि निरस्तम् । अत्र व्यङजनयायैधीहतुस्वं फलोषधीनं 
स + 
॥| वा्वतम् 

[क , अतो न वाचकेऽतिन्या्तिः। यथा खामेोदै- 
न्क ५, ७ भ ५. ६. [त ध रानन्दसदितैः सुमनोजतिरदैव समूहैः सेव्यो माधवो रु 
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ङुन्दौ जयवीदयत्रे ° सघौरभयुन्पकदस्बमव्या वसन्तः ' इय- 

यौन्तराणां व्यञ्जनग्रा प्रततीतिहेतवः सामोद्ादिङशन्डा व्य. 

ञ्जकः + यथा वा (भद्रात्मनो दुरधिसेहतनोतिशषालवं- 

शोत्रतेः कतशिटीषुखसंम्हस्य यत्यानुपुतगतेः परतरार- 

त्रस्य दानाम्बुसेकधुभगः सततं करोऽभूत् ॥*- भत्र भद्रा 
स्मन; ओभनाकृतेदटैरधिसेहवनो दु षेव पुमो विशालवंशे्ते- 

वेहुघंतानमहताशाङिनः कृतभिरीञुख संप्रहस्य संगृहीतञ्च- 

रस्यालुप्ुतगतेरबुपद्भुतज्ञानस्य परवारणस्य शातुनिवारकस्य 

यस्य राज्ञः करो हस्तः खततं दानाश्धुमेकेन प्रचिषादनाथ- 

सुपात्तजलत्तेचनेन सुभगोऽमूदिल्यभिधय। प्रततिपाद्मनेः 

मन्द्खगजातिद्धयातिरिक्ताव्युसकृष्टमद्रजातित्रभवाकूतेरत्युन्नतत 

या दुरारोहतनोर्विशारप््ठास्थिसमुच्छायस्य कृतञ्च भरसंघ्हस्य 

निष्परत्युहगसनस्य यस्य परस्योत्कृषटस्य राजस्य शुण्डादण्डो 

मदजलतेकदुमगोऽभूदिलयप्रम्तुताथेः शब्द् क्षकरितमूखभ्य लन - 

या भद्रादिपदैः प्रविपाश्चतते + 63 : 

नन्वन्राप्रकृतार्थेषु शब्दशक्तिमूला व्यश्ञनया प्रतिपा 
दितेषु, प्रकृतायस्याग्रक्नतार्थेन प्रहीयमानमौपम्यं किं शब्द- 

शक्तिमूखध्वनरेव विषयः किं वाथेशशक्तिमूकभ्वनेरिलाक।- 
ह्वय माह-- 
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अच्नाथैप्र्ययद्वारेणोपमादेस्तु चा सतिः ' 
तस्यां च काव्द्कङकत्युत्था व्यज्ञनेषैव कारणम् । 
भत्र शब्द्शक्तिमूरव्यजनाखले प्रहृताग्रहृतायंप्रतीतिद्धासा 

्रङताप्रकृतयोरुपमाङछंकारस्य, ‹ शानिरश्चनिश्च तबुशैः-' 

हय 9 ८ विरुद्धावपि व्वदनुवतनाथमेकं कायै कुवंति, भहोके 

परभाषातिङयः ' हये भूतस्य वस्तुनश्च या प्रतीतिक्तस्यामपि 
प्रतीतौ शब्दशक्तिमूला व्यश्ल्ैव हतुः । नलु तत्नोपमदः 

रस्तुताभ्रसतुताथेपयांहोचनारूम्यतादृ्थशचक्तिमू खभ्वनिविषय- 

तैव युक्तेति चेर; तथास््ेऽपि प्रङ्ताप्रक्ृतोभयसखाधारणश्च. 

व्दसापेश्चवया प्रकृतभात्रपरपग्रीयक्षब्दा घदहिष्णुलखेन च शब्द् 

शक्तिमङध्वनिविषयत्ताया प्व त्रौचिलादिति ध्येयम् ॥ 

नन्वेवभुक्तरील्योपपादौ व्यज्यमाने प्रकृताप्रहृता्थयोः 

किमजागङस्तनायमानरैवः नेलयाह-- ` 

यतोऽथैधियसुत्पाद्य कब्दोऽथौन्तरवुद्धिकरत् 
ततोऽथ व्यञ्ञकः हाब्द् सहकारितया मतः ॥ 

भत्र यतोऽथैप्रतीतिमाथायैव शव्द उपमाश्ि्रितीतिं जनय- 

ति, ततोऽर्थोऽपि शब्द सहकारिवया व्यखको मतः 

चेवमथस्यापि च्य कवे तत्र दाब्दशक्तिमूुरव्य लनेव दतु 

रिति कथट्ुक्तमिति वाच्यम् ; दाब्दस्येव तत्र प्राधान्यात् 
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५५ (कय 

तु 

¦ क भृषानेन व्यपदेशा भवन्तिः इति न्यायेन तथोक्तर्भि 

न्यचम्त् ।॥ ६५ ॥ 

म 

डति भ्रीदन्तिद्योतिदिवप्रदौपाकसाभिचिद्धिश्वजिदतिरात्रयाज- 

सद्यमङ्गलरल्नवेरश्रीनिवासदीक्षिततनयदस्य कामाक्तीग्भ- 

समवसय श्रीमद्र्थनारीश्वरदीक्षितयुरुवरणसहजवा- 

ऊभ्धवियपैसय सख श्रीराजचूडाभणिदीक्षितस्य 
कृतौ कान्यदर्पणे कषव्दाथेस्वरूपनि्णयः 

द्वितीय उद्धासः ॥ 



तृतीय उषासः ॥ 

2 

+ £ + 

अवसरङृक्षभां संगतिं दृश्चयन्युद्धाप्तप्रतिषाद्यमाह्--~ 

वाच्यलक्ष्यव्यङ्वमेदादथो वे प्रतिपादिताः । 
तेषामिह व्यञ्जकल्वभ्रधुना प्रतिपाद्यते 

पूर्वत्रापि वाचकलश्षकव्यलकमेदेन त्रिविधानामरि 
शब्दानां =प्राधान्याग्यञजकलत्वं भरतिपादितम् । प्रघ्ङ्गात्त 

तेषां वाचकादिशब्दानां वाच्यटक््यव्यङ्ग्यमेदेन त्रिविधा 

भर्थाश्च निदूपिताः । सप्रयवसरप्राप्रल्वादिह वृतीयोह्ठापत 

तरिविधानामपि तेषामथौनां व्यजकत्वं प्रतिपाद्यते । यद्यपि 

पैत्ैव त्रिविधानामथोनापपि उ्थलकत्वधुक्तम्, तथापि 
तच्चासंमावनानिरातायप्राधान्यन दिच्छात्र प्रदुशचितम् । शद 

तु भाधन्येन सप्रपन्च दुच्यते । यद्धा सहकाटिविक्षिष्रद्श्च- 

नाथमयं पुनरारस्म इति ध्येयम् ॥ ६६ ॥ 

नन्वथौनामपि व्य्ञकखे सर्वेषामपि सवत्र तन्त्य. 

ज्धाथप्रतीतिः स्यान्नतु कषंचिक्रविद्व; भतो नाथीनां 
ज्य ्ञकतदयत भद -- 



वृततीय उक्षः | ११४ 

वकतृचोद्धन्यकाक्रूनां वाक्यवाच्यान्यस्तनिधेः। 
प्रस्तनावदेशकारादेर्वेशियात्पतिभाञ्चषाम् । 
योऽथस्यान्याथधीदेतुन्यीपारो व्यक्तिरेव सा ॥ 

भत्र बोद्धञ्यपदुमन्तभांविवणिनर्थंतया बोधयितव्यपरम् ; 

न तु बाच्यपरम् । अतो न पौनङ्क्यम् । काकुष्वंनिति- 

कारः । प्रस्तावः प्रकरणम् । अथस्य वाच्यलक््यन्यङ्गच- 
मदेन अिविधश्य । भत्र वावयार्थज्ञानानन्तरं वक्तरादिवैश्चि- 

षचक्नानवतां बह्टदयानां य।थोन्तरधीस्तदलुकूलोऽथेस्य व्या- 

पाशे व्यक्तिरेव व्यखयैव | भत्रैवकरेण ज्याप्टयादिनिराघः। 

तसकारत्रे वक्ष्यते । न स्वमिधाठक्षणयोर्जिराघतः, तयो- 

र्थे प्रसक्लयभावात् । एवं च-- यद्यथौनां व्यस्लकता ने. 

ष्यते तदा वाक्या्थप्रतीयनन्तरमर्थान्तरधीने स्यात्) ज 

चैवं सर्वेषां सर्वन्न दयङ्गथप्रतीतिः स्यादिष्युक्तामिति वाच्धप् , 

वकप्रादिैशिष्यक्नानं नवनवोन्मेषशाटिप्रज्ञारमकग्रतिभोत्था- 
पकतया्थानां न्यखकस्वे सदुकारीलयम्युषगमाच--~ इति 

ध्येयप् ॥ ६५७ ॥ 

, सथ वक्तृवेिष्टयक्तालश् उयखनादकारितायुदाष्रति- 

अस्तं गतोऽद्य पविता पथिकः क प्रयास्यस्ति। 

हन्न वक्तृवेशिष्टथज्ञानाद्रयमिलावषधीः ॥ 
{, 8 
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भद्र, विदितसैरचारवकदै शिवज्ञानं, प्रतीयमनेनारथं न 

नायिकाया रलभिद्ाषो त्यज्यते ॥ . यथ! वा-- " भद्कि- 

रं जल््क्भं वेत्तृण समागमन्दि सदि तुरिभं । खमते 

भपटिरमीमासणी बहा वीस मापि खणं ॥ ' -- भतिष्रुच्ट 

जलकुम्भं गृहीस्वा समागतास्मि घलि स्वरितम् । श्रमस्वेद् - 

सरिरनिःख।सनिःसदय विश्रम्यामि क्षणम् ॥ इयत्रातति- 

युशमिति दुरबहवम् , जल्ङकम्ममिति जल्पूणेत्ेन इवे ~ 

तरस्वम् , गृयीत्वेनेन मयैव गृहीतो नान्यया साहायकषा - 

चरिदमिर्यायास्राधिकयं च॒ ज्यञ्यते । त्वरितमिति क्रमाः 

विमावि  निदानोषन्या्ः । इधुपपतिना नदीतीरे घ्ोञु- 

कथुकच्छायाः कस्याश्चिदुक्तिः । भत्र तादटृशवक्त्वेशिष्टयन्ञा - 

नवतां प्रतीयमाजेनार्थेन चौयैरतगोपनं व्यज्यते ॥ ६८ & 

:.वोधयिवन्यत्रैशिष्टयज्ञानस्य चहकारिवामाह- 

प्रातशेन्नाथ को दोषः ्न्तोऽसि स्वपिहि क्षणम् 
अन्न बोद्धन्यवेशिरधाद्क्तकीपः प्रतीयते ॥ 

हदं हि रात्नावन्थासुपमुड्य भ्राततरागते. नायक प्रति 

्च्छन्नकोपाया नायिकाया वचनम् । भत्र ताटश्चसंबोध्य 

व्ेशिष्टथज्ञानवतां अरतीयमानार्थन नायिकायाः; कोपो न्यञ्यत \} 

यथा वा-“ भोगि दम्ब चिन्ताथङरतणं खणीधि्भं ४ 
॥ 
( ^ 
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मह मन्दभादणीए केरं सहि तुष्ट बि शष्ट परिभषह् ॥ 
उशद्रं दौर्वस्यं ।चिन्ताकपलं बनिः्सितम् । सम मन्द्. 
भगिन्याः कृते सचि सामप्यद्ह पारेमवति ।, उनि द्रमुद्धते 

दषेस्य निःश्ाससदितं चिन्ताजनितमरुष्षत्वं च मन्द्भा- 

स्याया मम कृते मन्निमित्तं दे सखि, स्वामपि परिभवति 

धाधते । अद्हेति खेदे | इयं लनायकाभिङापिणीं दूतीं भति 

नापिकाया उक्तिः भत्र प्रचिद्धनायकानिल।पषदूतीषूमबोष- 
यितम्येशिष्य्यज्ञानवतां परतीयमानार्येन दूल्ा. नायकोपभो- 
गो व्यञ्यते ॥ ४९ ॥ 

भथ काङुमशिष्स्याग्य ख तामाह.-- 

सचि श्रुह्वापि मामेवं नालुतापञ्चुचैलि सः। 
इत्यादौ काकुवेदिष्स्यज्ञानाद्यङ््याषषीमता ॥ 

इदं नायकस्रमीपं गस्वागत्वरततीं दूती प्रति नायिषाया वच. 

नम् । सन्न नचि कालुतैशिष्ट्यज्ञानवतां मामेवमीषटशद्ाव, 
स्वेनेलयादिपदार्येनानुतापाभावो न युक्त दति त्यज्यते ॥ 
यथा वा-- (तथाभूतां रष्वा चृपसरषस्ि पाश्लाछृतनयां चने 
ख्ययैः साप सुनिरसुषितं वत्करषरैः । विराटस्यावासे 
स्थितमद्धाचतारस्भनिश्रपं गुखः चेदं चिते मयि भजन 
नाद्यापि कुरुषु ॥'~ इषं संर्धस्य भीमसेनस्य बवन । 
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नृपलखदसि, न तु यत्र कुत्रापि िविक्तस्थङे | पाश्ञाङराज- 

तनयाम् , न सज्ञातङ्घखमोच्राम् । तथाभूतां केशब्रहणादिप- 

रिभववतीं दक्षा । अपीयभ्याहारः । वह्कृलयरै; । भस्माभि. 

रिति शेषः । व्याः किरतिः खष्् । सुचिरम् , नतु कि- 
यन्तं चित्कारम् ! चन उषितं स्थितम् । नै केवरमेतावन्मा- 

त्रम् । अपि तु, विराटस्य पृहे पाकायनुचितारम्मेण निश 

तमज्ञातं वथा भवति तथा स्थितम् . एवमपि, गुख्युधिष्ठिरः । 

उक्तविधया लिभ्ने । भपीतयथ्याहारः । मयि खेदं खिद. 

तेऽनेनेति खेदो मन्युः । तं भजति कुरुषु दुर्यो 
धनादिष्वश्चापि न मजि । - इयन्न मयीति कुरुष्विति 

च॒ चखप्रभ्यन्तं पदद्रयं कङ्कुस्थानम् । ततश्वोभयन्नापि 

प्र्मभिव्यज्य काकौ विश्वान्तायां तद्ैशचिष्स्यज्ञानवतः 

सहृदयस्य खिन्ने कोप्रस्यायोग्यत्वात्विश्न इति पदार्थेन मयि 

न कोपो युक्त हइदययमथेः, तथापकारिषु कोपस्योन्नितस्वा- 

दनेकापराधकदैरवामि प्रायकङ्करेत्विति पायन इशुषु कोपी 

युक्त इययमर्थञ्च व्यज्यते । ननु--भस्य कुपितोद्धतनाय- 
कवक्तृकत्वाद्धिपये बपरयैवसायित्वमवदह्यवाच्यम् । तच्च का- 

कुच्यङ्गधेन रहनरूपर्थेन विनान धरभवतीति काड्न्य. 

चस्य बाच्यसिद्धचङ्गसवादुणी भूतव्य्गवतैवात्रेति न प्रधा- 
{ »०। 

नथ्वनिप्रसतावेऽस्योदाहरणतवं युक्तम् । --दति चेन्न; भर. 
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्ेनीयक्ष। घनस्य गुरोः कोपाविषयत्वेनात्र विप्यपयैवघ- 
नाभावात् । भक्त एवात्र , न्युनपदताख्यं दोषं वक्ष्यति । 
सन्यथा कोपाविष्टवक्तृकल्विन न्युनपद्ताया दोषता न 

स्यात् । अतोऽत्र काकोः प्रहनमान्न ब विघ्रान्तिसियाहुः | 
अक्र काकोरेव साक्षाव्यज्लक्ताभावान्न काक्षाश्चप्रतवरूपं गु- 
णीभूतन्यङ्गधत्वमपीति ध्येयम् ॥ ७० ॥ 

वाक्यवैक्षिष्टय।दाह-- 

स्वप्रेऽपि नास्मरः प्रादां नाग्येनाश्यागतोऽस्िमे, 

हैत्यादौ वाक्यवेहिष्टयज्ञानाद्यङ्याथधीमेता॥ 

इदं प्रणयकोपेन सपरन्यावधूतं स्वषमीपमागतं नायकं प्रति 

नायिकाया वचनम् । प्राक्तसरसाददश्ायाम् । भश तरको. 

पङ््ञायाम् । अन्न पभ्रागथ्ेति वाक्यवैशिष्टथज्ञानारखवतानुक्क- 

खामपि मां परियजता भवता सथः फल्मतुभूतवमित्युष- 
दासः प्रश्चतवाक््यार्थन उ्यजञ्प्रते ॥ यथा वा--" तभा मह 

गण्डस्थलणििभ्ं दिं ण गक्ष अण्णत्तो | पएण्डि खरा 
चभ महं तेभ कवोढाणस्रा दिद ~ तदा मम 

गण्ड़स्थङनिषितां हृष्टि ननैषीरन्यतः । इदानीं चवा 

तौ च कपोष्ठौ नसा दृष्टिः ॥ इयं प्र्यक्ष््टस्वकपोखप्रति- 

विम्बितख्दलीदशेनौस्सुकथं नायकं प्रति नायिकोक्तिः ¦ तदा 
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सख्या मम गण्डश्यके प्रतिबिभ्वितस्वदक्षायां मदयकपोल्छ- 

तलासन्ता इसमन्यन्च न नीतवानसि । इदानी सखीप्रतिचि ˆ 

म्बाभावदश्चायामष्ं जेव कपोरौ च तवेव । तव दष्िस्छ्छ 

न खा पू्वव्कपोढतङासक्ता न मवति । --इयत्र तदेडानी-- 

भिति च पदद्वयातमकवाकयवैशिष्टयक्ञानासकृतवाक्यार्यन 

मल्वलली कपोरतछप्रतिविभ्वितां पश्यतस्ते रष्टिरन्यार द्य - 

रागक्षाङिनी जाता, चहित्तायां च दद्यामन्यारशी ताटस्भ्य 
नि यप श्वाहिनी जतिद्यहो ते प्रच्छन्नकामुकतेति उथश्यते । ७१ 6 

ज क. १ ५ „प अथ वाच्यवेरिष्टधाग्यङ्यमप्रतीतिं दशयति-- 

श्चुन्या प्रपेयमेकाकिन्यस्ि पान्थास्यतां क्षणम् ' 
हृलयच्र वाच्यवैशिष्ट्यात्संमोगेच्छावगस्यते ।, 

यथा वा- ' देशोऽयं सरखकद्ीश्रेणिशोभातिद्यायी कख - 

त्कशंङ्रितरमणीविध्मो नमैदायाः । किं चेतस्मिन्धुरतस्ु- 
हृदो वान्ति ते तन्वि वाता येषाममे खरति कठिताक)।ण्ड- 

कोपो मनोभूः }'- इयं रिरेघ्ान्यकस्य नायिकां प्रस्युक्तिः । 
नमेदाया भयसुरेशः । उदिशयत इत्युदेशः । तेन दुरादवायं 
भदेशो जनैनीर्हिश्यते न तु निकटादिति जनशदहित्यं ग्यञ्यते । 
सरपरस्मापङ्कीनां शोमाभिरतिक्षायी देश्चान्तरातिश्यन- 

शीङः । तेनो दीपकता व्यज्यते । कु खानाञकर्षेगाधक्येना - 



तृतीय उह्छयसः 1 ११९ 

ड्रित बद्धूना रमणीनां विभ्रमाः संमोगर्स॑श्रमा यर्हिमस्तथा। 
तेन कृलान्तरेषु रमण्यो रमन्त इद्यतिक्षयेनो रीपकता व्य ̂  
ज्यते । किं चान्न दहे तन्वि, ते सुरतसुहदः घुरतजनितश्रमाः 

पनयनेन सुदत्काैकारिणः; । तेन विरकाङसंभो गसौखूयं 

व्यञ्यते। बाता वान्तील्यत्र वतमानपदेद्धेन प्रारब्धासमाधिः 

भ्रत्तीयते । येषां वातानामगरे काडङितास्थानकोपः | तेनार्मनो 
रिरंखातिश्चयो ज्यञ्चते। मनोभूः घरति गच्छति ।- इव्यत्र 
वंविधव्ाच्यतैश्िष्छ्यज्ञानादव रता प्रविशेति व्यज्यते ॥ .. 

भथान्यसनिधिवेशिष्ट्यान्यङ्ग्ं दशेयति-- 

एकाङिन्येव चास्यामि जलाथ कथमापगाम् । 
इत्यादिषु व्यङ्ग्यवुदिर्वदिष्ट्यादन्यसं निषे; ॥ 

भन्रापपतिसनिधिवैशिष्य्यज्ञानवतां प्रकृतवाक्यार्थन नदी. 
तीरं संकेतस्थानमिति भ्यञ्यते । यथा वा-~ "णो 
भणुह्धमणा भत्ता म घरभरभ्मि सभरम्मि । खणमत्तं ज 
सन्या णवर दोइणव होई वीसामो ५-- नोदययः. 
नाद्रेमनाः अशर्म गृहभरे सक्ङे । श्वणमान्नं यदि स्रभ्यायां 
केवलं भवति न व! मवति विश्रामः ॥ इयं तटस्थं काच. 
मुद्दिश्य क्य्चिस्खैरिण्यास्ताटस्थ्येनेकिः । भङ्ग तटः 
स्थोपपत्तिखंनिधितेशिप्सयङ्ञानवतां निधण। श्वभ्र: -सर्ैसि- 
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ल्गृहृञये सं नोदयति प्रेरयति । तदिश्रान्ध्िरेव स भवति + 

यष्टि भवति तद्। धंष्यायातरेव केवलं कदाव्विद्धवति । ल - 

त्रापि क्षणमात्रम् । कदाचितन्त न वा भवति | र्यिः 

वाक्यर्थेन संध्या संकेतकार् ई । ७३ ॥ 

प्रस्तावतैरशिषटच(दाह-- 

वयस्य प्रतिवेशिन्याः पतिरद्य समागतः । 

भचर प्रस्ताववैशिष्ट्यज्ञानाद्वङ्या्थानिश्चथः ॥ 

खन्न परतिवेशिन्यमिसरणप्रबत्तिप्रकरणज्ञानवतां प्रजृतवाक्या - 

थेन तद्भिसर प व्यज्यते ॥ यथा वा--- ‹सुरुक्ड 
खमागमिस्धह तुश्च पिभो भजन पहरमेत्तण ¦ एमेभ कि 
ति चिदु ता सहि स्जेहि करभिज्ञं । शरूयते 
सप्रागमिष्यति तच प्रियोऽद्य प्रहुरमात्रेण । एवमेव किमि 
तिष्ठसि तस्मात्सक्चि सल्य करणीयम् } -~ भनत्राप्यभि- 
खरणभरवत्तिपरकरणङ्ञानवतां पङ़तवाकयार्येनामिष्तरणप्षृत्ताया 
निषारणं व्यश्यते }॥ ७४) 

देशवैशिष्ट्याव्।६-- 

स्यो दूरं गता गन्तुमक्षमाह मिह शिता । 
हृ्यश्च देशाव शिष्ट्यज्ञानेन व्यद्भधधीर्मता ॥ 
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भन्रेहति देशम शिष्ट्यन्ञानवतां विजनोऽयं देश्चस्ततः प्रंके- 
भ तथोम्य इति ठ्थल्यते ॥ यथा वा-- ‹ सन्यत्न युयं कुघु- 

भावचायं कुरध्वमन्रासि करोमि सख्यः । नां विदूरं 
श्रभितुं घमथौ प्रसीदतायं रचवाऽश्रख्िविः + ~ अश्रास्मी- 

यहम्यऽञ्ययम् । सख्यो निवारिता अष्मेकषैवात्र स्थितेति 

प्रमाशस्तां पश्व परति कख्याश्िदुक्िसि्यिम् | भत्र बा- 

च्यार्थः साधारणसक््चरीमात्रविषयः । व्यङ्गथस्स्वखाधार- 

णसह्चरीविषयः । पत्था च देशषविशेषवैश्चिष्टयावगमासा- 

धान्येन भच्छन्न युको निः शङ्खं भुज्यतामिति वा प्रच्छन्न 

काञुकोऽत्र प्रेषणीय इति वा ज्यञ्यते ॥ ७५ ॥ 

कार्वैक्िष्ट्यादाह-- 

शृहक्रलयव्यापृताया विश्रमोऽग्रेव मे सखि । 

इव्यादौ कारवैशिष्ट्यनज्ञानाच्यज्गयाथनिणेयः $ 

अन्नायेति काङैशिष्ट्यावगमाद्थं सायंप्तमय एव संकेत. 

योग्यस्त्प्रच्छन्नकाञुको शटिति प्रेषणीय द्रति उयज्यते # 

चथा वा- ‹ गुरूअणपरवस्र पिजं कि मणाभि तुह मन्द् 

भाद्रणी अ भह । अज पवासरं बन्स्वसति वच्च सभं चे 

युणसि क्मिल्ञं 1 ' - गुडजनपरदेस्ञ प्रिय किं मणानि तष 

मन्दभागिनी चाहम् । अद्र भवापतं त्रजसि प्रजन स्वयमेव 
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[4 4, 

जानासि करणीयम् ॥ अत्र गुरुजनपरवदोति व्रिषरीतख्छ- 

क्षणा । तततश्च गुखजनपारवरया मावेऽप्यध गच्छि, अद्ध 
ते निःसनेषतेति व्यज्यते । प्रियेलयनेन ममैवस्वं प्रियो ज्य 

तु त्र्यहं प्रियेति, किं अणामीस्युपाङम्माप्रयोजकत्वभ्ड › 

अन्दभागिनीत्येवसुदासीनेऽपि तय्यनुरक्तादमसमीक्ष्वकार्रे - 

मीति, त्रजधि तजि कोपातिश्शयः,) सखधरमेवेति खस्म्य 
मरणोत्खाहश्च व्यज्यते । अघ्राद्यपदप्रतिपाद्यमघुसमयवै्सि - 
ष््ट्यावगमाद्यदि मधुलमये व्रजसि तदहं क्रणमपि नं 

| [० भ 

जीवामीति व्यज्यते ॥ ५६ ॥ 

प्रस्ताबदेशकालादे रित्यादिपदाच्चेष्ठादे्रहणम् । तत्र चेश्व 
् (५ त ($) 

यथा-- ! द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सोन्दर्यसारथिय्यये 
धि ॥ ध ५ (4 [^ क ष 
ब्रह्स्याङ्युग परस्परकषमाघक्तं समापादेतम् । भनीक्तं 

[~ पुरतः शिसंशयुकमधः क्षिप्त चले रोचने वाचलतच्च निवारितं 
भसरणं सक्ोचिते वोठंते ॥' -- द्वारखमीपे मयि -निरः- 
न्डरे व्यवधानरदहिते सवि । संनिहित इति यावत् । छाव+ 

१५१ ४ ह ण्यघ्राररक्ष्स्या तथोरुद्वयं विस्य पश्चान्मिथः शिष्ठ कृतम् + 
५4 कन् अनेनोरभ्यां गाढनिपीड़नं करिष्यमाणं व्यञ्यते । ` यद्ध 

[, न+ [इ कदछसट्श्ोरप्माश्ेवेण कदृटानेनिञ्यवान्परदेशः सकेत- 
स्थानमिति ग्यञ्यते | कशिरःप्रावरणीकतं वाख: पुरत आगन्त - 



ततीय उद्कासः । १२६ 

चरम् । शिसेङुकेन शुखं किंचिदर्रतमिति . यावत् । अत्र 

चन्द्र सहस्य युखत्यावरणेन चन्द्रास्तमयः संकेतकार इति 

व्यज्यते | चकते लोचने अधः क्षितौ क्षिपे । . भूमिमवटोकि- 
रेवतीति यावत् । भत्र चकोरसखदृश्षयोनैयनयोरधःभपह- 

पथा चेष्टया चन्द्रास्तमयानन्तरमेव नागन्तस्यम् ; फं दु 

धियति चटुरश्चकोरा यका निराशा भूमौ प्रतिश्चिता 

भवन्ति तदानीमेवागन्तञ्यमिति स्यञ्यते । वाचस्तश्च पूर्व 

निरङकक्ष पपि प्रतरणे निवारितम् । अनच्र॒ तदपि जनकल- 

कटोपश्चमे सलयागन्वव्यापिति व्यज्यते  दौकंते संकोचिते 

इयनेमागतस्य तवादिङ्खनमेव पारेतोषिरु ददामीति व्यः 

ज्यते । तथानु षावर्ूपामिराभिन्ेष्टाभिः प्रच्छन्नकासुकुविषयो- 

ऽलुरागोऽपि व्यस्य इति ध्येयम् ॥ नतु द्ितीयोह्ासष 

एवाथानां न्य खकत्वयुदाहनमिति पुनरिद्येदाहरणं पौनस- 

सलयप्रस्तमिति चेन्न; तत्र॒ सामान्यत चदाहरणऽपि वक्त्रा. 

दिवैशिष्टयेन विशिष्यालुदाहरणादाका्ुशान्यमविन नैराः 

काहु भतिपत्तये पुनरिह दाहरणम् । = च तत्रैष विशि- 

ष्याप्यदाद्धियताभिति वाच्यम् , तत्र शब्द्यजकसस्यैव भ. 

कृतस्वेनातैव प्रप्रा घरवयार्थव्यखकस्वस्य सभ्रपज्वसुदाहर 

भौ चियादिद्युक्तं प्राक् । तश्न विस्मतेव्यम् ॥ 
(के (कन 

नलु वक्रा दिवैकि्टयस्य प्रत्येकं व्यसलकसयेऽपि कचिद्रयोः 
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स्लयाणां वाथसमाजे द्वि्ादीनामपि संहत्य कि ठ्यठ 

त्वमस्ति न वत्याकाङ्कायां शिष्याणां निराकाद्ुप्रतिष 

प्राप्चाचक्चरतय। तेषां मिथो योगेऽपि चंहत्य व्यन्जकस 

सीत्या६--- 

यक्कादीनां मिथो योगेऽप्यथेव्यञ्चकतेष्यते । 

शते शवश्रूरिदाच्राहं रात्यन्धाथेव लोकय ॥ 

शाय्यायाभावयोर्मोहास्य वेदेरिक मा चत 
वक्तृबोद्धन्थदे शानां वे शिष्ट्याश्यङ्थधीरिर 

अत्र श्चशरूशय्याखाधारण्येन स्वकशय्याुपदशेयन्ला परसू 

दधेदो जिवायैते । भन्न प्रपिद्धातिचारयोवेकृषेद्धन्ययोरल्ल 

दक्षस्य च वैक्िष्श्यावगमास्रकृतवाक्यार्थेन मदीयकश्चय्यार 

मागन्तस्यमिति व्यज्यते ॥ यथा वा-~ प्दृष्टिह भ्रति 
शिनि क्षणमिहाप्यसखब्रु्े द स्यसि भयेणाश्य शिक्षोः पि 

न विरा; कौपीरपः पास्यति । एकाङ्धिन्यपि यानि चद 

भितः प्रोतस्तमालाकुलं नीरन्धास्तज्ुमालिखन्तु जरटच्छे 

नरम्रन्थयः ॥ ̀ -- हे प्रतिवेशिनि समीपयृष्मेधिनि, भश्च 

ऽपि क्षणमात्रं दृष्टि कुर । भस्य शिक्षोः पित्ता । अ 

पतिरिति यावत् । विरसानि कूपानि भ्रयेण नियमेन 
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पस्यति । अतत एवैकाकिन्यप्यहं से(नोभि; प्रबहिस्तमाङैश्चा- 

कुरु हद्रनं गच्छामि । तन्न च नीरन्ध्रा निबिडा जरटच्छे- 

दाश्चिरकालनच््छिन्ना नरानां तृणव्रिशेषाणां मन्थयस्तनुमादधि- 
खन्तु नाम । नदीजलाहरणस्यावियकल्वदेवंविधवहूषपष्वे 

श्रल्यपि यामीति यावत् । भत्र प्रसिद्धातिचाराया वकन्याः, 

क्षणमिति कारुष्य, एकाकिनीति वाच्यस्य, तद्नभिति 

देशस्य, नीरन्धास्तनुकिस्यािनानापदाक्षकवाक्यत्य च वे 
किष्छ्यावगमात्घंकेतक्रारूदेकजिक्ञापरु कामुकं प्रतीदानीमेष 

तस्मिन्वने घमागन्दल्यम् , तत्र नलमन्थिङिखनेनान्यथापे- 

दिसं मवाज्रखक्षतादिकरणपूककं स्वैरसुषभोगः करु शक्यत 

दति उयस्यते ॥ ७७ ॥ 

एवं छक्ष्यन्यज्गययोरप्यर्थयोठ्यंर्ज कख सदाहम् । तत्र 
रक्ष्यप्य यथा-- 

अरस मा गच्छ सहसा हालिकस्य निवेशनम् । 

तत दश्िविषा कापि कणिन्यास्त इति श्रुतम् + 

अन् हङिकनाङलिकायां फणिनीति खाध्यव प्रानटक्षणा । 

ततश्च तस्यः; सवेथा परिहरणीयं व्यङ्थम् , ताहशव्य. 

क्यपरतीतौ च मातुरवकन्याः पुत्रस्य बोधयितज्यस्य तदभि. | 
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(9 +9 स्ररणप्रवर्तिप्रस्तावस्य च वैलिष्टयावगमः सहकारीति ध्यै. 

यम् ॥७८॥ 

ठ्यङ्कयस्य व्यञ्जकता यथा-~~ 

फलानि दिश भव्यानि निवेदय मणिधन्धने । 

बिम्बो चुम्बनेनेवपारि काल्य मा शुकम् ॥ 

अल्ल बिम्वफरघान्त्या शुकस्तद।धरं खण्डयिष्यतीति व्य- 

ज्यते | ततश्च (कस्तव ण होई रोसो इत्यन्न वक्ष्यमाण. 
रीत्या पर्पुरन्यथागरवीति मेविध्यतीव्यादिकमनेकधा व्यङ्ग्य. 
स॒जञृम्भते । भत्रापि सख्या वक्त्या नायिकाया वोद्धम्याग्रा 
बिम्बोष्ठीति वाच्यस्य च वैशिष्ठ्यावगमो हेतुरिति ध्येयम् ॥ 

नन्वल्न शष्दाथेयोव्येरजकृसमवििष्रम् ; तत्कथभत्रार्थ. 
मात्रस्य व्यञ्जकतेव्युच्यत दरस्यत भाद् -- 

७ क ४५ $ 

कादप्रमाणवेव्योऽर्थो व्यनक््ल्यथोन्तरं थतः । 

अथस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता । 

यद्यपि शब्दबोभ्य पवार्थो व्थरजकः, ` तथाप्यस्य शब्दस्य 
प्यायस्रहत्वेनायेस्य प्राधान्यान्तथा ज्यपदेशः । शब्दस्य 



तृतीय उद्सः | १२. 

~ =, भ )१ धि += स्ववच्छेदकसेनाप्रा षान्यान्न तेन व्यपदेशः, प्रधानेन च्यरप. 

दृश्षा भवन्तिः इति. स्याग्रादित्ति ध्येयम् ५८० ॥ 

इति भ्रीदन्तियोतिदिवाप्रदीपाङ्साभिविद्विधाजिदतिरात्रयाज- 

सलयमङ्गलरल्खेटश्नौमिवासदौक्षिततनयसख कामाक्षीगर्म- 

संभवसय श्रीमदर्धनारीश्वरदीक्षित्तगुद्वरणसहजता- 

रम्धविद्यविशद्यय श्रीराजचूडामणिदीक्षितस्य 
कृतौ काभ्यद्रषणे अर्थव्यज्ञकतानिणैयः 

तृतीय उछासः ॥ 



चतुथं उद्टासः ॥ 

यद्यपि निूषिसगुणारंकारजन्दाथंयुगहं काव्यामत्युक्त- 

क्षणे काव्ये विशेष्यभूतयोः शब्दथेयोनिपणे छते तद्धि 

ेषणक्वानार्थं गुणादछकारयोः, निर्दोषस्वस्य परत्तियोगिज्ञाना- 

धनत्वेन तत्धतियोगितया दोषाणां च निरूपणश्रुचितम् ; 

तथापि वक्तद्वान्तरमेदविशिष्तया धर्निणि काव्ये साकर्येन 

निरूपित एव धर्मख्लरूपजिज्ञापरोदयात्तद्धममूतनिर्दो पस्वप्रति- 

योगिनो दोधासतद्धममूता गुणा अर्छंकाराश्च निरूपणीय 

इति प्रथमं काच्यमेद्निरूषणमेवोचितम् । त्रापि भराघान्या- 

दु त्तमकाव्यस्य तद्धेद् एव अथमं निरूप्णार्हः । किं च-रभ- 

हामिकरत्वं दोषत्वम् , साश्वा द्रसध्मलं गुणत्वम् , अङ्गदरेण 

रश्चोपकारकत्वमटंकारखम्- शति दोषादीनां रछनिरूषणा- 

धीननिरूपणत्वेन पथमं रसस्यैव स्वरूपं निरूपणीयकियभि- 

प्रेय प्रथमं ध्वनिकाव्यं विभजते-- 

ध्वनिरि छक्षणासूलाभिधासूुरकिमेदतः । 
सामान्यतो दविधा प्रोक्तो घ्वन्यध्यन्यैभनीषिभि 
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तलाच्े लक्षणामूले वाच्यं स्यादविवक्षितम् । 
विवक्षितं चान्यपरमभिधामुरकध्वनौ ॥ 

भ्वनिकाव्यं छश्चणामूकमभिधामूरं चेति घामान्यतो द्विि 

घम् । तत छक्षणामूटध्वनौ वाच्यमविवषितं भवति । 
चाविवश्नितबाच्यमिल्याचक्षते । अभिधमृखध्वनौ तु चाच्पं 
बिवक्षितमपि व्यङ्ग्यनिष्ठं भवति । तं च विवक्षितान्यपर- 

वाच्यमिलयाहुः । यथप्यत्राभिघामूढध्वनिरेव प्रथ मुदेशषाहै- 
स्तथापिं सूचीकटाहन्यायेन रक्षणामुलमेच प्रथमं निरूपयितुं 

तदुदशख प्राथम्यमिति ध्येयम् ॥ ८१.॥ 

त्रु 

तं 

तत्र प्रथमोद्दिष्ट रक्षणामृलष्वनि छक्चयति-- 

तच्रायो लक्षणामुखो गूहत्यद्छयप्रधानकः ॥ 

रक्षणामूखत्वे घति गूढं यद्रचङ्गयं ततपरधानो यः मोऽवि- 
वक्षि तवाच्यध्वनिः । भत्राभिधामूङेऽतिन्यातिनिराघाय क. 

क्षणामूल इति । ‹ अगूढ मपराङ्ग च - ' इति बक्ष्यमाणयो- 

रगूढ।पराङ्गयोगै्णी भुतव्यङ्गच योस्तन्निराघ्षाय गूढन्यज्गय 

भधानक इत्युक्तम् ॥ ८२ ॥ 

भथ तमेवाविवक्षितवाच्यं विभजते 

एए, 9 
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अथीन्तरे संक्रमितवाच्योऽल्यन्ततिरस्फरत। । 

िविघो लक्षणामूखः सामान्येन समीरितः । 

४ 

उक्षणामूलो ध्वनिरथौन्तर संक्रमितवाच्यालयन्ततिर्स्छृलः 
१ क 

स्यमेदेन सामान्यतो द्विविधः ॥ ८६४ ॥ 

वाच्यस्यायौन्तरत्वेन परिणामो यदा नयेत् 
अथीन्तरे संक्रमितवाच्यमाहु स्तदा ध्वनिम् ॥ 
श्रूणु मे वचनं वत्स कुर् भर्ति दषध्वज । 

यदा बाच्योऽर्थोऽलुपयुञ्यमानोऽथौन्तरत्वेन परिणतस्तव 

ौन्तरघंक्रमितवाच्यनामा ध्वनिः । यथा श्बूणु मे वचर्ना 

लत्र तथाज्ुक्वापि वृषध्वजे भक्ति कुनिति कथनसंमः 

श्रुण्वियनुपयुक्तमाकाहू (विरहात् । अतो योगयत्ताविर हव 

का्ाविरहे.ऽप्यन्वयानुपपत्तेः श्रद्धापूतै श्श्रवणविक्षेषरूपत 

परिणमति । तथा गण्वियनेनैव वचनश्यानुक्तसि दत्व 
नभि्येवद्प्यलुपयुञयमरानं वचनविश्चेषात्मको पदेशशरूपतया 

रिणमति । तत मदुपदेशं श्रद्धापूतं श्ण्विति रम्यते 
तेन मदधचनमवरहय मनुष्ठेयमिति कम्यते ॥ यथा व 

‹तवामरिमि वचि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । अमी 

मतिपरादाय स्थितिमत्र विधेहि तत् ॥'~ अत्रास्मीलयद्भः 
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ऽव्ययम् । अह त्वां वदामि । विद्रस्पमाजः खभायामास्ते | 

तद्त्मीयां मतिमादाय त्वयात्र स्थातव्यम् ।-- इति नर्टी 
प्रति सूत्रधारवाक्ये त्वामहं वदामीयञुक्त्वापि कथनप्रभ- 

वरादरदामीयनु र्युक्तं वचमविञेषात्मकोपदेशरूपततया परिण- 

मति । तथा त्वाभियस्याप्यथादेव सिद्धेस्त्वामियप्यनुपयु- 

उ्यमरानं तस्या नियं सावधानतां इश्चयति । तथाहमिद्यपि 

वन्प्रीयनेनैव सिद्धत्वादनुपयुञयमाने तस्यास्पकार्येष्वनियो- 

त्वं ङश्चयति । तथात्मीयामिति गुरूपदेशं विनाप्यतिगद- 

नेष्वप्यर्थष्वद्ुण्ठितप्रसरता रक्ष्यते । मतिमिति नाव्यशाख- 

परिशीरनशाकिनी मतिरंक्ष्यते | ततश्च त्वा्रसिमि बच्मीवये- 

तद्रपकार्यष्रनियो कोऽहं स्वेतः सावघामामपि स्वामुषदि- 

शामीति परिणपरति । तेन मदचनमवश्यमनुष्ठेयमिति व्य, 
उ्यते 1 भात्मीयां मतिभियतच्चातिगदनेष्वप्यर्थेष्वङ्कण्ठितभ- 

खरां नाख्यशाख्लपरिक्षीखनक्षालिनीं मतिमित्ति परिणमति । 

तेन तादृशमयादनेनैव विद्रल्ननालुर जनं भवेश्नान्यथेति 

व्यज्यते । त्र मूतंदरन्यस्यैवादानयोग्यत्वान्मतौ तदभव. 

नादानपद्मव्रायन्ततिरस्छृतवाच्यं सत्प्रति छश्षयति । तेन 

च प्राप्तस्य द्याययोगार्सवेथा सावधानतयैवावस्थातन्यमिति 
ञ्यञ्यत इदयाहुः । इयं चाजदहलाथी । न च ‹छल्िणो 

गच्छस्तिः ह्यत्र न परिणामः) तत्कथमियमजहस्स्वायेद्यु- 
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च्यत इति वाच्यम् । वाच्यद्याथान्तरत्वेन परिणामो नास 

वाच्यतावच्छेदकाद्न्येन प्रकरेण पद्जन्योपस्थितिविषय्~ 

स्वम् । तच्च च्छलिणामपि च्छल्यच्छलिघाधारणेनैकसा्थै - 
गन्तृलेनैवोपस्थितेरस्तीति ध्येयम् । इषुमुभमयं च वाक्यस्य - 

यन्तरं कमरितस्व ददाहरणम् । पदस्य तथात्वे त्वर उद् 

इरिष्यते । एवमुत्तरत्रापीति ध्येयम् ॥ ८४ ॥ 

` अधथालन्तातिरस्छृतवाच्यं रश्च यति-- 

चास्याथ त्वन्वयायोग्ये स्यादल्यन्ततिरस्करतम् 1 
पिय त्वय्येव दाक्षिण्यं पुण्येरैन्धोऽसि किं परम् \+ 

यत्र॒ वाच्यार्थछ्यथौन्तरपरिणययाप्यन्वयायोरयत्वं तत्रा - 

लन्तातिरस्छृतवाच्यो नाम ध्वनिः । यथा त्रिय तय्येबेदयच्छ 

शठे दक्षिणनायकल्वस्यायोगाद्विपरीतलङक्षणया तद्भावः भरि ~ 

पाच्ते } तथा पुण्यपदेनापि तद्िरोधी रक्ष्यते । तेन चख 
शाछ्यकारिण्यपि खयि मथा सान्त्वमेवोच्यते । तदिक्तः 

परमपि वा तेवं शाघ्यमवुष्टेयमिति व्यज्यते ॥ यथा बा--- 
५ उपक्रतं बहुं यत्र किञुच्यते सुजनता परथिता भवता 

परम् । विद्घदीरहक्षमेब सदा ससे सुखितमास्स्व तकः 

दारदां क्षवम् ॥”~ इदमलन्तापकारिणं प्रति कस्याचद्धीरो- 

द्ात्तन(यक्स्य वचनम् । बहूपक्ृतषुपकारः कृतः । यत्नोप~ 
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कारे । बहु वक्ष्यामीति विस्तरसंरम्भेण यत्रेति भणितिः । 

किम्चच्यत इति वक्तुर्पासेद्ात्ततयाक्षेपाङंकाररीलयोपक्रान्तस्य 

वचनस्य निषेधः । भवता सुजनता परं सौजन्यमेव प्रथिवा 
पृथुक्ृता । हे सखि, तत इटशञुपक्रारमेन सदा वितन्बन्सं- 

यल्घराणां शतं सुखितं यथा भवति वथाऽऽस्स्व ।-- इत्र 

विरोधिलक्षणयोपकारेणानुपकारः, सौजन्येन दौजेन्यम् , 

विधानेनाविधानम् , सरूयेन श्ात्रवम् , सौख्येन दुःखिता, 
संवटपरशतावस्थानेन तद्वैपरीद्यं च रक्ष्यते । तेन वेवमप- 
कारिण्यपि त्वयि मया सरान्खरमेवोच्यत इति सस्य मदा. 

शयस्वम् , एवमपकारे एतेऽपि मया साटमतोऽपकतुंस्तव 

सपदि विपदुत्पर्स्यत्त इति वा उ्यञ्यते । भन्न विरोधिन्युष- 

कारवाघान्परुख्यार्थगन्धोऽपि तेत्ति जष्वक्चणा । यद्यपि 

सारोपसाध्यवसानमूलाश्च केचिद्विवष्षितवाच्यमेद्ाः सभ. 
वन्ति, तथापि तषामप्यथौन्तर संक्तामित्तवान्ययन्ततिरस्कृत- 

वाच्ययोरेव यथायथमन्तमावसं मान्न पथगुक्ता इहि 

ध्येयम् ॥ ८५ | 

एवं कक्षणामूलध्वनि मभिघायाभिधामूढष्वनि ` निरूप- 

यति-- 

यस्तु बाच्यावेषक्ायां गूढन्यङ्खयप्रधानकः । 
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स विज्ञेयोऽभिधाभूलो दिविधञेष कथ्यते । 
असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यङक्ष्यव्यङ्वक्रमात्मना ॥ 

यत्र वाच्यस्य विवक्षितत्वे सति गूढव्यङ्खयप्राधान्यं तत्राभि. 

घामूलो ध्वनिः । भत्र वाच्यसिद्धयङ्खादिगुणीमूतज्प्रङ्गये- 

ऽतिन्यातिवारणाय व्यङ्गच्प्रधानक इति । भगूढहषगुणी- 

भूतभ्यज्गये तद्वारणाय गृढेति । क्षणामूढभ्वनौ तद्वार. 
भाय वाच्यविवक्चायामिष्युक्तम् । नञ्ु- भत्र वाच्यक्य 
विवक्षितत्वं न वक्तुमिश्ठस्वम् ; अबिवश्चितवाच्येऽपि गत. 
त्वात् › तत्रापि पक्द्धाच्यं वाच्याहक्ष्यमरुपातिष्ठत इति वाच्ये. 
ऽपि विवक्षाख्त्वात् | नापि स्वमात्नतिश्ाम्ततास्पर्यकलवम् , 

व्यङ्कचग्रधानतवेनासंभवात्- इति चेन्न । आकाष्कयोगयताव. 

त्वमेव वाच्यस्य विवक्षितत्वम् । ‹ स्वामसिमि बचिपि-' श्यादा- 
वनुपयोमाद्राच्यस्य नाका 'उपञ्तं बहु- इलयत्र न योग्य- 
तेति भवति वाच्यविवक्चायापिलयनेन कश्चषणामूरुष्वनिच्युदास 

इति ध्येयम्। भ्यं चाभिधामूजञो ध्वनिरसंछक्ष्यक्रमव्यङ्गयक 

कयव्यङ्गद्यक्रममेदेन द्विविधः। लक्ष्यव्यङ्गयक्रम एव संलक्ष्य. 
करमन्यङ्गच इदयप्युर्यते 1 भन्न रध्रस्य प्राघान्यमाविष्करत 
प्रथममसखक्त्यक्त मन्यङ्गयश्य निर्देश इति केचित् । भन्ये 
उ~पूषीकटादन्यायद्स्य प्राङनिरदैशषः । न चैकस्यैव शङ्गा 



चुं उल्काः । १३५ 

रस्यानेके भदा इति वक्ष्यमाणत्वेन तदभिव्यञ्जकानामष- 

रष््यक्रमव्यङ्गधन्।मप्यनेकविधत्वमतिशिष्टमिति वाच्यम् } 

तथाप्यसर॑रक्ष्यक्रमष्यङ्ग यत्वेन रूपेभैक्थस्य वक्ष्यमाणत्वात् । 
न चैवमप्यशचरक्ष्यक्रमरय र्ष्यक्रपाभावहूपतया त्न हपणा- 

धीननिरूपणत्वेन प्राङनिदेंशो न युक्त इति वाच्यम्; 

भद्रुक्ष्यक्रमत्व हि न छक्ष्यक्रमाभावः, फिं तु नीरपीवयो- 

रिव तथे।; परस्पराषेरहव्याप्यखमेव न तु प्रवियोग्यतुयो. 

गिभावः-इयाहः । ननु परथमं श्ढदस्य श्रवण ततो विभा- 

वादिप्रतीतिरिति क्रमस्य ढष््यत्वादृक्ष्यक्र मत्वमन्न कथमिति 

चेत्; सम् । तथापि विभाकादिभरतीते रसाभिन्यक्तश्च 

कमो न ङ्त ` इयलक्ष्यक्रमत्वम् । न च शब्दश्रवणान- 

न्तरं विभावादय एव प्रतीयन्ते न तु तदतिरिक्तो रस्रोऽभि- 

व्यञ्यत इति वाच्यम्; तन्न वेभावादिभरतीतिवद्रसाभिग्य- 

क्तरप्यपद्वोतुमशकयत्वात् । तथा हि--' शिथिरशिथिङ 

न्यस्य खरं धनुः शिखरे शिये नथनसलिङेः ऊुर्वन्भोर्वील- 

तामपरामिव । अह विकलः श्रावं श्रावं घनस्तनितध्वर्निं 

फिमपि किमपि ध्यायन्नार्यो न याति न तिष्ठति ॥'-- भन्न 

ये घलस्तनिताद्य उदहपनविभावाये च क्िथिरशिरोन्या- 
् 

स्रनयनसरिर्वेकस्यनिरुदेशभ्यानगतिस्थिदयादयो ऽनु भावाये 
^~ 

च तदभिनग्यक्ताश्िन्तावेगदैन्यादथो द्यभिचारिणस्त एवत्र 
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भ्व 

नानुभूयन्ते फ तु विप्रहस्भशरङ्गाररसोऽप्यभित्यञ्यत एवेति 

सहृदय दयमेत प्रमाणम् । न चं तथापि विभावादिप्रहतीते 

रक्ाभिव्यक्ते् यौगपथत्करमो न विद्यत इयविद्यमालक्रम 

इथेव वकतुुचितं न खढक्यक्रमन्यङ्ग्य इति, क्रमस्वा. 

भावादिति वाच्यम् । नि््तुकरसापिन्यक्तो सवेदा तदभि. 

व्यक्तिप्रसङ्गः । दाब्दश्रवणमात्रस्य हेतुत्वेऽपि शब्देश्रवणान. 

न्तरं सवेत्र तद्भिव्यकलयापत्तिः । विभावादिन्य्ञकश्चब्द्स्य 

हेतुत्वे च विभावादीनामेव छाघवात्तन्न हेवु्वप्रियस्ति क्रमः। 

सतु व्युद्पन्नतपाया; अरतिपततप्रतीतेसतीव्रप्ुत्तितया शतपत्र 

पत्र्त भेदनक्रमवद्रजि तश्रवणवनानुभितिक्रमवच्च न ` सठ- 

कषयत इद्यसंलक््यक्रमठ्पङ्ग्य इधयेव वकु ्रुचितम्-- 

श्याहः ॥ ८६ ॥ 

म क 

तत्र प्रथमोदिष्टमघरक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यं ठश्चयति- 

रसमावतदाभासमावशरान्लयादयो यदा| 
पाघान्पेन स्फुरन्येषोऽछष्ष्यव्यङ्ग्यक्रमस्तद् ॥ 

राः श्यङ्खारादयः, भावा देवादिविषया रतिर्निर्वदादयो 

व्यभिचारिणश्च, तदाभाषो रसाभासो मावाभास्तश्च) मावा. 

तां निरवेदादीनां, शान्तिः, भादिषदग्राक्या भावोद्यभावसंधि- 



चतुथं उह्छासः । १६७ 

भावशवङता.वा यदा प्राधान्येन उयञ्यन्ते तदरानीमपर- 

हयक्रमव्यङ्खचध्वनिः ¦ भत्र तदामाद्शान््यादय इति वक्तु 

शक्यत्वेऽपि भावशान्दयाद्य इति सध्ये भष्रपद्निदेशो 

रघक्षान्लयादिप्रतिषेधा्थैः । तथा हि~रत्रस्य दहिन शान्घ्यु- 

द्यौ पेमवतः, तस्य नियत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । नापि 

संधिशबरूते संभवतः, स्थायिभावद्य विभावाद्यत्तवरूते 

रखक्तयानमिथुक्तेलसधवलने तु रस तापयंवसानेन विगि- 

तवेधान्तरत्वादिद्याहः । केचित्त मावक्षब्द्स्य मध्ये ब्र्ण 

ञ्यभिचारिभावानानेवान्न भ।वकषब्दप्रतिपाद्यत्वमिति द्योत. 

यिठुमिदाहुः ॥ ८५ ॥ 

1 

ननु रघादीनां व्यङ्खयत्वे रस्वसपरेयङडजेसिविखमार्हिः 

ताद्योऽकारा एव, ते च गुणीभूतव्यङ्गचप्रस्ताव एव 

बक्तुय्ुविता न तु ष्व्रतिप्रस्तावे इयत अद-- 

भिन्ना रसाद्य्ंकारादलंकायौ इमे स्थिताः .॥ 

ट्म प्राघान्मेनाभिव्यञ्यमाना रसादयः । तथा च रघादी- 

जां यत्राप्राधान्यं वत्र रघवदाद्योऽङंकाराः । ते च गुणी- 

भूतव्यज्गयभ्रस्ताव एव वक्ष्यन्ते । यत्र तु तेषां प्राधान्यं 

तन्राटंका्या एव त इतीह तदभिषानं युक्तम् । रक्तभावा- 
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रस्रनिरूपणप्रस्तवे स्फुटतरं रक्ष्यत दिध्वर्नीनाबरुकाहर्णं तु 

ति ध्येयम् ॥ ८८ ॥ इति नेह प्रपडिचितमि 

यदा रश्राद्यो व्यज्यन्ते तदानीमसंर्ष्यक्रमन्यङ्गच 
इद्युक्तम् । तत्र भसङ्गाद्रघादिस्वल्पं छिरक्षयिषुरदौ रसख- 
स्वरूप भाह-- 

कारणान्धथ कायीणि सहकारीणि यानि च । 

रल्यादेः स्थायिने रोके तानि चेन्नास्यकाव्ययोः। 

विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः, 
व्यक्तः सतैर्विभावायैः स्थायी भावो रसः स्तः 
क हि यौवनोद्धि्नचित्तततेयनः सुदृश्श मिथो दक्षनेन 

श्रवणेन वा प्रीतिरुखद्यते | ततश्च तदीयलरावण्यांक।रादि. 

भिस्तटस्मैरथानमन्दसमीरणवचन्द्रादिभिश्वोदीपिता सा प्रीति. 

सत्कण्ठपरनामधेयाभिलाषाक)रेण परिणमते । तथाभूतां च 
भाति रविमाचक्षते | ततश्च मिथः संगल्युपायं जिन्ञासमानयो. 

ोधिन्तागछानि शङ्कव षादादयः प्रदुर्भवन्ति | तदतु च 

भरल्या चिन्तादिभिश्च वहुमयन्यस्िकाश्चष्ठा जायन्ते । 
तदनन्तरं स्वयं वा दतीप्रषणेन वा सगे जति सा प्रीति- 
कत्तरोत्तरणु्जुम्भते | चिन्तादयः पुनरपगच्छन्तीति स्थितिः | 

+ १ | 
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एवं रखान्वरेष्वप्युन्नयम् । तथा च छोके काच्यनाखन्यति- 

रिक्तनाथिकानायकन्यवहारस्थठे ध्थायी यो रलयादिस्तस्य 

यानि कारणानि नायिकानायकरूपानि तदीयलावण्याङंकर. 

मोध्यानमन्द्घमीरणादौीनि च यानि च रत्यादश्चिन्तादेश्च 

कायौणि कटाक्षमुजाक्षेपस्तम्भप्रङयरोमा च्वादीनि यनिच 

रयावैः सहकारीणि परिपोषहेतुभूतानि निरवेदचिन्तादी- 
नि, तानीमानि कारणादीनि नास्ेऽभिनयप्रधाने नटत्यापारे 

[ # त ‰ 3 साक्षात्करारयोग्ये काम्ये गुणाहकारादिविरिषटे श्रव्ये संद्भ- 

विशेषे च यदि स्युस्तत्तदा कारणानि विभावा इति कथ्यन्ते, 

विक्षेषेण रलयादयोऽमीभि भाव्यन्त इति ज्युसत्तेः । यानि 
तु कायणि तान्यनुभावा इत्युच्यन्ते रल्ादिक चिन्त 

दिक चानुभावयन्त्यनु मापयन्तीति व्युस्प्तेः । यानि वु 
> [0 

सखहकारिक।रणानि ताति व्यभिचारिण इति कथ्यन्ते, विवि- 

धमाभिमख्येन चरन्तीति व्युखत्तः , एतैरुक्तल्पैरवभावायचै- 
व्यक्तो विशेषणाक्तः पानकरसन्यायेन मिश्रणेनेवाश्वादनी. 

यतां प्राप्तः स्थायी चिन्वादिवदनगयितया स्थायी मको 

रल्याङिको र इति रसवच््वर्विद्धिः स्मृतः । उक्तं हि भर. 

तेन ~“ विभावानुमवेव्याभि चारि घयोगा द्रसनिष्पात्तिः'' इति।। 

भत्र च सुत्ने घयोगपद् निष्पत्तपदं चान्यथान्यथा तद्यख्या. 

तारो व्याचक्षते | तत्र भट्लोहटप्रभृतयः--द्विविधो विभाव 

[० । 
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अङम्बनग्रिभाव उदीपनविभवश्चेति । तत्र यानाङम््य 
विष्य) रव्याद्यो जायन्ते ते नायिकानायकादय भाङ- 

स्बनविभावाः । तदीयलावण्य।द्यश्चन्द्रमन्दसमीरणादयश्च 
जातं  रयादिकप्ुदीपयन्ययभिङाबादधाकारेण परिणमयन्तीति 

उु्पत्तेरहीपनविमावाः । ताभ्या्युभाभ्यां रलयादिको भावो 
जायते | यश्चप्युदी पनानां न रयादिजनकल्वं तथापि विके 
षाकारपरिणामजनकल्वात्तेषामपि कारणत्वमिति ध्येयम् । 

अनुभावाः कटाक्षभुजाक्षेपदयः स्तस्भप्ररूषरोमाच्वस्वेद्वे 

पथ्ुवेवण्या शवेस्वयौ दयश्च । तेरलुभावैः कार्यभूतैरप्रयक्षो- 
पि रल्यादिभावः परतीत्तियोग्यतां नीयते, व्याभिचातिभि- 

वक्ष्यमाणनिवेदाित्रयचि शद्धावैरुपचीयते | एवं च स्थायि. 

विभावयोः कार्यकारणभावः) स्थाय्यनुभावयोज्ञाप्यज्ञापक- 
भावः, स्थापेव्यभिचारिणोः पोऽप्रपोषकभावश्च संबन्धः 
सयोगकषबदरा्थः । उतपत्तिक्प्िः पुष्टिश्च निष्पात्तहाब्दा्थैः । 
ततश्च विभात्रैजनितोऽचुमत्रैः प्रतीतो व्यभिचारिभिः 

पुष्टो स्यादिभावेो सख्यो र्घः । ख च वस्तुत 
सीतादिगोचरो रामादावेव वतैते । स एव रथः 

काव्येषु विभावादिप्रतिपादक्ैः पदैरभिधाख्यया मुख्ययैव 

चर्या , सदयः -परतीयतानो रस्त . इत्युच्यते । यथा 

च रसप्रतीतिः कात्येष्वभिधयेव तथा पन्वमोष्सि भद्र 



चदु उह्छाप्तः । १४१ 

छोहटमतोपन्यास्परस्तावे वक्ष्यते । नाये तुः रामादावतु. 

कायं एव स्थितो रलयादिको भाषो रामाद्यनुकपरि ने 

समतादरूप्यारोपात्तन्रासन्नपि सामाजिकैः प्रतीयमानो रस 
ह्युच्यते । तथा च विमावादिजम्यो रत्तो रामाद्ावनुकारय 

एव । भधुनादुन कत्ापि रघो जन्यते । किंतु नटे 

केवलं सामाजिकेरारोप्यते ।-इत्याहुः ॥ श्रीशङ्ककाद्यस्तु-- 
भवतु ताचत्काव्येष्वमिधनैन रघभतीतिः । नाव्य तु किचि. 

दद षहिष्णोरमेदस्यैव तादप्यत्वेन भेद्ावगादहिन्यास्तादरप्यपर- 

तीते रसप्रतीततित्िरोधितय। तसरतीयङ्गत्वकथनपरति साहसम् । 

किं च संयोगनिष्पात्तिपदयोर्थत्रयपरताकल्पनं चायुक्तम् । 
तस्मादेवं व्याख्येयम्-- कोके हि चतुर्विधा प्रतीतिः सम्य. 
च्िध्यासंश्षयसादृद्रयप्रतीतिभेदात् । वत्र या भ्राम एवायम्! 

इति रामस्वायोगभ्यवच्छेदिका भरतीतिः, या च ‹ भयमेव 
रामः" इद्यन्ययोगन्यवच्छेक्िक।, या च ‹रामो भवदेव! 

इययन्तायोगन्यचच्छेदिका, या च ‹न रामोऽयम्; इति 

रामभेदावगाददिनी प्रतीतिः, ताः सवौ: खम्यक्प्रतीतयः | 
८ न रामोऽयम् ' इति बाधशशिरस्का तु “रामोऽयम्! इति 

धीर्मिथ्याप्रतीतिः । 'अ्थं रामोन वाः इति धस्तु संक्षयः| 

 रामस्रटशोऽयम् ` इति प्रतीतिः साहक््यधीः । एताभ्यश्चतु- 
भ, विधाभ्यः प्रतीतिभ्यो विरक्षणा : रामोऽयम् ° इति निगेहित(- 
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वेधारणहपः प्रवीतिरनुकतैरि नटे जायते यथा चित्रतुरो 

८ तुरग एवायम् ` इदयदिप्रतीतिविक्षणा ! तुरगोऽयम् 
इति प्रतीतिस्तद्त् । न च, प्रतीतेः सम्यक्त्व मिथ्यात्वं 

चेति द्वैविभ्यमेव, तत्कथं तदुभयविक्षणा प्रतीतिश्च्यते 
कर्थं च नटे रामत्वपरतीतिर्मिथ्याप्रतीतेधिलक्षणा चेति वा- 

च्यम् । खलम्; व्यवच्देदादिविषय्रकत्वमिह श्म्यक्त्व 

वाधश्षिरस्कलवं च मिच्यात्वमभिमतभिद्युक्तरूपनर ्िषय क. 

प्रतीतेन्येवच्छेदादिविषयकत्वाभावाद्राधश्चिरस्कस्वाभावाच्च त 

दुभपवरैटभ्षण्यमविरुद्धम् । न च रामभेदावगाहिभरवीते रस. 

भर्तीलयनङ्घतया तद्ैकक्षण्यावहयंभवेऽपि जावधारणप्रतीति- 

्ेरट्चण्यकथनमप्रगतामिति वाच्यम्, भतिरिकञ्च व्यव. 

च्छेदभानेन ताहश्चप्रतीतीनाभपि बविगङ्ितवेशान्तर्रसप्रही- 

लनङ्गतया तद्वैलश्चण्यस्यापि रघप्रचीयलुक्रृरप्रतीतावनशय- 

वाच्यत्वात् । एवं च ताहृक्षभरतीलया नटे विषयीकृते सति, 

तेनैव नटेन यदा कारणकार्थसहकारिणोऽभिनयेन प्रकाद्यन्ते 

तदा कारणाद्यो विभावानु मावन्यमिचारिपदन्यपदेदया भ- 

वन्ति | नलु कथं नटेन विभावमप्रकाशनं कथंवा तेन 

तत्कायस्वेदादि प्रकटनम्, तस्मिस्तत्कारणविभावाद्मावा- 

दिति चेन्न । (तेयं ममाङ्के सुधारलच्छटा सुपूरकपूरश- 

काकिका दृशोः | मनोरथश्रीमैनघ्तः शरीरिणी प्राणेश्वरी 



चतुरं उषासः । १४३ 

छोचनगोचरं गता ॥ ~ भत्र सेयमिति यद्धिरदात्ताहशानि 

दुःखानि मयाल्ुभूतनीति प्रत्याय्यते | ममाङ्गेष्विति वहु. 

चनेन दृशेनमात्रेण सवौवयवक्तंतापनिर्वापणक्षमनिरतिश्षय- 

निवृतिजञनकतवम् । सुपू सुखेन टश्चि पूरयितु शक्या । 
तेन क्पूरशराकिकायाः प्रधुक्सिगधश्चीतङत्वादयः प्रत्या, 
यन्ते । तादृशकपृपक्षलाकिकाऽमेदातेपणेन नायिकाया 

खोचनानन्द्कन्दछनश्चमलवं प्रलयाय्यते । मनसो थे मनोर- 

थाश्चुम्बनालिङ्गनादिविषया इच्छाविरोषास्तेषां शरीरिणी 
भरीरक्षय्या संपत् } भत्र मनोरथानां मनेामान्नधर्मैलेऽपि 

मनस इति प्रदणं तद्विषयकमनोरथैमैनसः सव॑दाप्ययोग- 

ठ्यचच्छे थेम् । भनेन निरन्तरमनोरथविषयता प्रत्याय्यते । 

प्राणिश्वरी्यनेन प्राणानां भ्रत्यापत्तिकरस्वं व्यञ्यत इति 

ध्येयम् | एताष्टक्ञानां संमोगश्ङ्गार्निषयाणामाटस्बनवि- 
भावविषयाणां काल्यानामनचु घधानवङात् , तथा '‹ दैवादहु- 

1१ प मनर तया चपरायत्तनेत्रया वियुक्तश्च | भविररनिलोलज- 

छदः काठः समुपागतश्चायम् ॥ ̀ - अन्न चदुरद्षेलो चनया 

तथाहमन्र देवा ुरदषटवशाद्धियुक्तश्च निविडवरमानवरादको- 

ऽयं कारुश्च समुपाात इति चकाराभ्यां वियोगजखूदकाटप- 

मागमक्रिययोयोगपद्यहुदत्तरोऽनथेः परस्याय्यते । एतादृशा 

नां विप्ररुम्भशरङ्गारविषयाणामुदहीपसव्रिभावविषयाणां बा का- 

[भ] 

> 
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ठ्यानामनुसधानाश्निपुणत्त पसूत्रधारशेक्षागृह्ता्थं गुणनिका. 

सध्ीचीनाद्विभावानां तादय! गुणानिकञचैव स्वस्मिन्स्थाय्य- 
भावेऽपि तत्कार्याणां सेमाच्चादीनां च नटेन प्रकाङनमुपप- 

म्म् । एवं च कान्यानुसंधानाद्विभावल्य प्रयक्चाद्रोमाश्वादहीनां 

रोमाश्चादिखिषङ्गद्यमिचरिणां चे(पस्थितौ, ततस्रमव धसका. 
जन्यतावद्रोचरस्छरतिः) तन्तत्हङतेन व्यापिध्यृतिमता मनया 

पक्षीभुतनटयवृत्तितया सामाजिकेवेस्तुतसन्रासन्नेव रल्यादिको 

भावोऽनुमीयते । न च विभावादीनां ने सछत्रिभत्वात्करथं 
[५.4 
तै रत्यादयघरुमितिरिति वाच्यम् । न हि खरूपसन्तस्ति स्था- 

यिनमनुमापयितुमीशते, किंतु ज्ञाताः । तज्ज्ञानं च घम. 

रूपं विहोषादशेनदज्ञायामिदहापि न विशद्धम् , नटे रामल्वा- 

रोपेण श्रमस्य सुश्चिष्टखरात् । न चैवे स्थायिनोऽनुमयष्व 

वहुधादिवश्चमत्कारकारिता न स्यादिति वाच्यम् । चमत्कारः 

कारितं तद्भावो वा नासुमयत्वनिबन्धनम् , किंतु वस्तु 

सखभावायत्तम् ' भत पएवानुमीयमानापि कामिनी हृद्याहा- 

द्य प्रभवति । ततश्चानुमीयमानस्यापि रलयादेरानन्दजनने 

प्रकषेकाष्ठा गतत्व(च्वमत्कारकारित्वमविरुद्धम् । भनुमानं तु- 

‹ रामोऽयं सीताटम्बनप्रीतिप्रक षविरोषाश्रयस्तद्िमावादिम- 

स्वाद्थतिरेकेणाहमिव ` इति । यदा तु ‹ स्वकान्ताेषय- 

कश्रीविभ्रकषाश्रयः ' दृति साध्यं तदा (भहमिव ' इदय- 
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न्वयाति द्रष्टव्यम् | अवरमच्च निष्कर्षः -चतुर्विधप्तीतिविक्ष- 
णया (रामोऽयम् ̀  इति भरतील विषयीक्रियमराणेन नटेन का- 
व्यान घ्षानच््छिक्षावछचाभिनीतैरवि भावादिभिस्वसिन्नविध- 
मानोऽपि रल्यादिरनुमीयमानः साम जिङकश्वव्य॑माणो रस इति। 
ततश्च सूत्रगतं संयोगपद्ं व्याप्य बन्धपरम् , निष्पत्ति. 
पदं चानुभितिरूपल्तामाजिक चवेणापरम् । ~ इलयाहुः ॥ 
भटनायक।द्यस्तु तदस्थीभूत तट गतस्वेन रयाद्यनुभितौ चम. 
तकारो नस्यात् । यदि च वरतुसौन्द्यंवङाथथावथाप्युपर्थितौ 
च मत्कारस्तदा श्ङ्गारादिषपदादपि तदुपस्थितौ चमस्कारः 
स्यात् । किं चरस्य पूर्वेमनुपरस्थितेव्येतिरेकव्याप्निप्रहस्याप्य 
संमवान्नानुभितिसंभवः । न च (रामोऽयं घीतारू- 

म्बनरद्याश्रयस्तद्विषयकवरि भावादिमस्वात्' इति रलयाश्र्- 

त्वमेव साध्यम् , रतिश्चोपस्थितैवेति न व्यापिप्रहानुपपत्तिः, 
लिङ्गो पदितङेङ्िक भानाभ्युपगमेन विभावादिरिलाद्ु मयविष- 
सत्वेन।लुभिते रद्विषयत्वपर्यवघ्रानभिति वाच्यम् ; पव. 
मपि रघास्वाद्नश्य धारावाहनरूपता न स्यारिषद्धसाधनेन 
पश्च तावच्छेदकावच्छेदेनानुमियन्तरानुद्यावद्यं भावात् । न 

चान्तरानुभित्लया पुनः पश्चतासंभव इति वाच्यम् , रखश्य 

विगङितवेधान्तरतया तदास्वादे मध्ये तदबुद्यात् । न च 

तर्हिं नदे तादृश्षरल्या्चतुमिलयनन्वरं सामाजिकाल्रनि रस 
&. 10 
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उदपद्यत इति धाच्यम् , सामाजिके तज्जनकविभावादिक्राम- 

म्रीविरहात् । सप्त एत्र पामाजिक्ात्मनि रसोऽभिव्यज्यत 

इवयप्यपाश्तम् , तच्च तद्भिन्य खकवि भावादिामप्रीविरदात्। 

कितु विभावानुमावादीनां रामाधपेक्चया पू्ैमस्लाधारणानां 

खहदयेषु यतव्ाधारणीकरणं तदनुक्ुोऽभिधाकक्चणाभ्यां 

भिन्नः काव्ये नास्ये च भावकत्वाख्यो व्यापारोऽवह्यम- 

ज्ीकतेव्पः । इतरथा रामाद्यसाधारणानां त्रिभावादीनां 

साधारण्येन भतीतिने स्यात् । तेन च व्यापारेण ्राघारणी- 
कियमाणः स्थायी रलयादिको रजस्मोनमि मूतसद््ाल्यणु- 

णोकषीलकाशचमानो य भानन्दस्वदार्मिकायाः संविदो 

या विगहितवेयान्वरता तत्तुस्येन भोगाख्येन व्यापारेण 
युज्यमानो रस इद्युचयते । तद्य निष्करषः-- काव्ये नास्ये 
चाभिधाठक्षणाद्रयमिन्नेन मावकसास्यव्य।पारेण स्राधार- 

णीहतो भोगाख्येन व्यापारान्तरेण घहदयैशंस्यमानो 

रलयादिकः स्थायी रख इति । ततश्च सूत्रे संयोगपदं साधा. 

रणीकरणपरं निष्पत्तिपदं भोगपरम् । -दइयाहः ॥ श्रीम 
दभिनवरुप्राचायेपादास्तु -- वक््यमाणरीलया विभावादिक्षा. 

धारणीकरणर क्रभोगगोरपपत्तावतिरिक्तन्यापारद्रयकेटपनम - 

युकम् । कं चास्मिन्पक्षै रसो विभावादिभिजन्यते ज्ञाप्यते. 

ऽभिव्यञ्यते बा । न(थौ, दृष्यत्वात् । नान्लयः, भभिव्यकते. 
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सस्वचैव दूषितत्वात् । तस्मादेवं॑व्याख्येयम्-- सर्वेषां दि 

भोतृणां प्रक्षकाणां बा निद ुखात्मको रलयदिकः स्थायी 
च 

वासनाह्पेणात्मवि तिष्ठति | ततश्च ये कास्यनाश्चव्यति- 

रिक्तस्थले नायिकानायकादिभिः कारणैस्तच्वष्टादिभिः कार्ये 
[क~ इ [* + स्तदतुमितैश्चन्तौल्सुकयादिभिः सदहकासिभेश्च स्यायीभूषर- 

क 4 

स्या्नुमाने पनः पुनः छीख्नेन प्रज्ञातिश्च यवन्तस्तादृक्ानां 

सामाजिकानां काव्येषु खदन्धेनौव्यष्वभिनीतैवा कारणव 
सनल्मन। स्थिह्य रयदे; स्थाविनो बिभावनमङ्कस्दशा- 

पणं क्रियते, तारैः कर्यैरनुमावनमनु मदविषययोग्यता 
क्रियते, सहकारिभिषव्यौभिचरणं तिक्ेषेणाभिययुख्येन च 

वरणं ज्ञानं सुभ्रकटत्वं क्रियते | अत एव काव्ये न्वे च 

कारणाकष्यो विभावादि शबदव्थेपदिश्यन्ते । ते च विभावा- 

दयः काव्येषु नाय्येषु च साधारण्येनैव प्रतीयन्ते, न तु 
८समरैवैते' ‹ शात्रेरेतैतेः ‹ तटस्थस्रैवैते ` इति संबन्धिविशे. 
श्वीकरेण नापि न ममैवैते (न श्त्नेरेतैते' ‹त वट- 
स्थस्ैशरेतेः इति संबन्विधिशेषपरिदारेण ता प्रतीयन्ते | 
तथा हि~ ' पुष्पोद्धेदमवाप्य केङिशयनादुस्थाय दूरस्था 

कान्तेन स्फुरिताधरेण निशत भरूधक्ञया याचिते । भच्छय 
स्मितपूणेगण्डफछकं चेराच्लेनाननं मन्दान्दरोठितङ्कण्डल- 
स्तव शया तन्व्या विधू शिरः ४ › इल्यादिकच्येष्च य एव 
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नायथिक।दय भाङम्बनविभावा से च पृष्पोद्धेदादय उदीप. 

नविभावा ये चाधरस्फुर्णादयोऽनुमावा ये च तद्मिख्य- 

सिता भैलयुक्याद्यो व्यभिचारिणश्च, न हि ते (मगरे * 

इत्यादिश्बन्धिविशेषस्वीकारनियमम् ‹न ममैवैते › इत्या ~ 

संबन्धितिशेषपरिक्ारनियमं वा पुरस्छत्य प्रदीयन्ते, कि 

तु साधारण्येनैव । ततश्च काव्ये कब्देन नस्ये - 

उभिनयेन विभावादीनां ाधारण्येनोपश्थितौ चह 

छात्तव्करे सामाजिकानाम् ' भम्ः इति परि 

मिता प्रमावृत्ता विगङितवे्यान्तरखपकं्ून्यः साधारणरूणः 
परमाकमावन्धोन्मिषति । तथोन्मिषितप्रमाचमतिन्च साभा - 

जिकैः खस्राल्मनि सृक्ष्मह्पेणावस्थितो ज्ञानानन्दस्वरूमो 
रयादिकः स्थायी बिभावादिप्रतीतिसवरनेन समाविभूलः 

साधारण्येन गोचरीक्रियते । न चान्यस्य विभावादेः स्ाघण- 

रण्यात्कथमन्यस्य स्थायिनः साधारण्यमिति वाच्यम् , व्या ~ 

प्यसाधारण्याग्यापकष्चाधारण्यवदुपपत्तेः । न च साधारण्येन 

तश्प्रतीतौ न मानमिति वाच्यम् , सकरषहृद्यहटदयस्ंवाद - 

स्यैव मानत्वात् । न च ज्ञानाभिन्नस्य स्थायिनः कथं ज्ञाच- 
गोचरता विषयविषयिमावस्य मेद्गभैस्वादिति वाच्यम् , 

ज्ञानाभिन्नस्याप्यात्मन इव स्थायिनोऽपि प्रकाश्षमानस्वाङि- 

रोधन ब्िषयल्वोपचारात् । न वैतादृकषसथाप्यिनि किं मान- 
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भिति वच्यम्, चवणैव मानम् | न चैवमभिन्यक्तः 
स्थायी सवेदा चर्व्येतेति वाच्यम्, विभावादिज्ञानं- 

बरुनद्श्चायामेव तस्याभिन्यक्लयस्युपगपेन वञज्ञानविर- 

ददशां तस्य तिरोभावाभ्बुपगमात् । न चैवं वि- 
भावादीनां तद्भिव्यक्तिदैतुत्वे स्थायिनस्ते प्रथगनुभूषेरन् , 
सतश्च र्चस्यासंरष््यक्र भव्यङ्गयत्वविरोधो विभावसंबङितत- 

सैव स्थाय्यनुमवस्वीकारे च विं भावादीनां त्य जकत्वानुपपत्ति- 

पिति बाच्यम् | यद्यपि विभावादयः प्रथमं शष्देनाभिनयेन 

वा भ्व्येकं ज्ञायन्ते पश्चाच्च यथा पानकस्से शकेरामाघु् 
लिङ्कचफररसाम्ढता कपूरादियतसौरमादिकं चानपहुतमि- 
यश्चमस्कारातिश्चयमनुभूयन्ते तथा ते विभावादयः स्थायिना 

सवहिता अनपहुतभिथश्चमल्कार मलुभूयन्त इलययस्ि क्रमः, 

तथापि यथा स्तनिवश्रवणव्यापतिख्मरणपरामशैचनानुमितीनां 

क्रमसन्त्रेऽपि व्युत्पन्नमतीनां इ्टिव्यनुमिस्मदयाक्कमो न 

छक््यते तथात्रापि विभावादिपरतीतीनां विभावादिशवङ्ित- 

स्थाय्यञरुभवस्य च क्याटियास्कमो न रक्ष्यत इय संछक्ष्यक्त. 

मत्वं रस्य न विद्धम् । एवं पानकरचन्यायेन विभावादि. 

संवङितत्तया चव्यैमाणः स्थायी नदे रामादिप्रतीतिदाल्या- 

स्युर् इव परिस्ुरन्यथा यथा चवंणाधारावाहिकतयां भरकृ- 

ष्यते तथा वथा हृदयं परविष्कन्निव सवाङ्गमभिव्याप्यारिङ्ग- 
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क्निब खज्यतिसितं वस्त्वन्तरं तिरोदधदिवाखण्डाद्रयत्रह्मान 

न्दमनुभावयशिवालौ किक चमत्कार विष्कारकारी श्वङ्गारदि- 

को रस इ्युच्यते । न चैवं कशचणादिरसस्थायिनां निखदुः" 

खा्मकसवमप्यभ्युपगन्तव्यं स्यादिति वाच्यम् , तत्रापि नि- 

यधुखस्यैव स्थायित्वात् । अत एव तत्र परवृत्तिः । तत्रापि 

विभावादुक्तसामभ्या सुखाभिच्यकतेरतुभवघिद्धस्वाच्च ! न 

चैवमेक एव रथः स्यादसुखास्मक्य खायिन पएकस्वादहिति 
वाच्यम्, विभावादित्रेदेन भेदव्यवर्थिते; । न चैवे 

करुगादावश्रुपरशयचुपयन्तिरिति वाच्यम्; रोके दहि 
स्वरूपतो यस्माधदुस्पत्तिसतत्मादेव ज्ञायमानात्तदुत्पत्ति- 

वस्तुस्वाभाव्यादित्यव्रैरोधः । तदयं निष्कषैः---~ सामानि. 

केषु ित्यष्ुखात्मकः सुक््महूपेण स्थितः स्थायी इब्देनाः 

भिनयेन वा विभावादिषु प्रत्ये प्रत्येकं रतीयमनेष्वङ्करा- 

दयवस्थां पापतः शच्दा्िना ताधारणतयैव प्रतीतेसतै्विभावा- 

दिभिरमिन्यक्ततया स्वयमपि साधघारणतयचैव पानकरस. 

न्यायेन विभावा वदङ्ितनया चज्यैमागन्चमत्करिकघनः 

शृङ्गारादिको रस ईति । ननु विमावाद्यन्वयन्यतिरेकाचुवि- 

धायिनो रख तत्कायैतैव युक्तेति चेन्न; तथा सति 
विभावादिनाशेऽपि तस्य षद्धावप्रसङ्गात् ) न चास्य दिखा. 

दिंवभिभिन्तनाशनाश्यतेति वाच्यम्, तत्नापि संख्याया 
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निस्यतयपिश्ावुद्धेव्य कत्व मातरस्वाभ्युपगमानेस्यसु खातिरि- 

क्तस्य रसरस्यानङ्खकरिण तस्य करायेलायौगाच्च।, न च 

ताहि ज्ञाप्योऽस्त्वित्ति वाच्यम्, सूक्ष्मरूपेण स्थितस्य 

स्थायिनो रत्ास्मकतयाभिन्यक्तौ विभावादेदपयोगेन पूरव 

सिद्ध्य तस्य वहयादिवद्मावेन ज्ञाप्यत्वानुपपत्तेः । न 

चैवं सिद्धस्यैव षटादेरदीपादिन्यङ्ग्यतेति प्रागससिद्धस्य तस्य 

कथं विभावा दिव्यङ्ग्यतेति वास्यम् , विभावादिनिवलित 

तया चर्वनैव तस्य व्यक्तिरियलोक्रिकस्यैव व्यद्ग्यसवस्यह 

साका राच्चर॑णीयतया रघ्रस्य दुरपहवत्वात् । न च कार 

करज्ञापकलाप्यामन्यदिदं य कतं न कापि दृष्टचरमिति 

वाच्यम् ; अन्यतरादृक्ेतेऽपि रससखपस्य कायतवज्ञाप्यसरानु- 

पपन्ते रखभ्रतीतेश्च सवात मवलछिद्धतया दुर्पहवस्वेनात्रैव 

तथाविधन्यखकः्वकलपतेऽप्यदोषात् , पर्युतान्यत्रादृश नस्या 

रौक्िकततिद्धेमूषणस्वात् न च विं रसस्य कायन्य 

हएराुपपत्तिरिति वाच्यम् , चन्येमाणत्तया रसस्याभित्यक्ति- 

निष्पक््या कार्यसञ्यवद्वारोषपत्तेः । इयं च रक्षप्रतीतिः 

परस्यशचादिपभिवेर्विलश्चगेव, तस्या घट पटादिवाह्यपद्थेवि " 

वयवया लौकिकलत्वादस्याश्चान्तरनित्यसु क्प्रकाशरूपत्वति । 

तथा ये परिम्रिततया खात्मभिन्नतया जगद्भ्यक्षयन्ति 

योगिनस्वजज्ञानादपीयं विलक्षणा) वादश्चयोगिन्ञानस्य ताट- 
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स्थ्येत्ैव जगदव भाखकलदस्याश्च स्थार्प्रमिन्नतयैव विभा- 
वादि विषयत्वात् । एव पपरिमिताद्विती पास्ममात्रप्यवसितयो - 

गिज्ञान।दपि विखक्षणेयम् , ताटशयो गिज्ञानस्य वेद्यसंस्पथै- 

रहितत्वादस्यान्य विभावाद्विपरामश्चेप्रधानलात् ¦ अती 

छोकविरुक्षणेयं रसप्रतीतिः । एवं वचैतादृह्यामलौकिकप्र - 

तीतौ भरकाशमानत्वेन रसस्य ज्ञाप्यत्वन्यवदहारोऽप्यौपचारिक 

एव | न च तष्य प्ुख्यपेव ज्ञाप्यत्वमास्तामिति काच्यम् । 

फं तञज्ञापकं निर्विकरपकं सविकर्पकं वा | नाधः, रस. 

प्रतीतेविमावादिसंवङनावगाहितयः। निर्विकल्पकृष्वानुपपत्तेः ) 

नान्यः, सविकस्पकविषयत्ये रसस्य स्रविकद्पकान्तरवि- 

पयघट।दिवच्चवंणैकसारत। ठोकोत्तरानन्द रूपता सवसंवेदन- 
माच्रसिद्धता च नस्यात् । न चैवमितरनिषेधष्येतरविधिना- 

न्तरीयकतयां र सप्रतीतेर्मि्धंकल्पकमिन्न तया सविकर्पशत्वं 

सविकल्पकभिश्नतया नि्विकस्यकलं वेल्युभयास्मकत्वं॑विर्- 

दमपथेतेति वाद्यम् , उ मयात्मकत्वमपि पूवैवलोकोत्तरत।- 
मेव तस्या अभिव्यनक्ति न विरोधम् । वस्तुतः खप्रकाश्चाःम - 

सखरूपपंविद्स्तृतीयकोरेरपि स्तवादुमयभेदेऽपि नोभयातम- 
कटवपिल्यन वदम् । ततश्च सूत्रगवं संयोगपद्ं सवङनपरं निष्प - 
त्तिपद्ं चाभिन्यक्तिपरम्। यद्यपि काव्ये नास्वेऽपि विभावाद्- 
बुसधानवज्ञातपामाजिकानां यः सुखविशेषो जन्यते षर्व 
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स्त इलयपि वक्तुं शक्यम् , तथापि परमप्रमा्पदस्वेनास्सनः 

घुलारमकस्वमवद्यं वाच्यम् । ततश्च तदतिरिक्तजन्यसुष्- 

कट्पनायां मोरवाद्विमावादिसंवाहिततयाभिव्यक्तमास्मखस्पं 
सुखमेव रस इत्युक्तम् 1- इदयाहुः ॥ ननु सूबे विभावादीनां 

मिरितानां निर्दशो न युक्तः प्रलोकमेव तेषां रसाभिव्यक्ति- 

स्रमर्थतात्, अतो बिभावैवीतुभवरैवौ व्यभिचारि 
ष ध 

सयोगाद्रस्निष्पत्तिरिदयव वक्तव्यमिति चेन्न; तेषामेकेक- 

सखयानिकरससाधारणतयात्तेफानतिकसेन भिहितानामिव रषा- 
9 [+ न 

भिव्यज्लकत्वात् । तथा हि- व्याघ्रादयो हि मयानकष्येव 
(+ 

वीराद्ुतरौद्रणामपि विभावाः | कश्चि व्याघ्रादिकं 
4 जक + 

हिखमालोक्य कातयाद्िमेति, कचचिद्पुनरविक्रमा दुस्सदहते, अन्यः 
$ इुतू्ङेन विस्मयते; इतरः करुध्यतीत्ति विभावनामनैकान्यम् । 

तथाश्रुपातादयः शरक्गारस्येव करणमचानकयोरप्यदुभावाः । 

था हि- यथा कथ्चिद्राततमनुभवन्नानन्देनश्र सुन्वति 

तथा परः परदुःखेन शोचन्नश्र सुच्जति, तथान्यः 
सपादिदेशाद्रीतोऽश्र सुडचतीयज्ुमावानामनेकान्म् । तथा 

चिन्तादयः श्ुङ्गारव्यव वीरकरणभयानकामाम् । तथा 

दि- यथ! विगप्रङम्भेत्न चिन्ता तथोत्साहेन शोकेन 

भवेनापीति वयभिचारिणामवैशान्यम् । ततश्च विभावा. 
दीनां प्रद्ेकप्नेकरससाधारण्यातरैकैकमाच्रादेकस्यापि रघ- 
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[^ कज 

स्याभिव्यक्तिरिति मिलिता निर्दिष्टाः | ननु--भिदलिताना- 

मपि यत्र क्ाधारण्यं यथा रान्तिशृङ्गारयोः, तत्र ह्येकस्या 

एव कामिन्याः कुणपलेन च कन्तात्वेन च परित्राद्काञ्ु- 

कयोः प्रतीतिविषयस्वादु भयर्सवि भावत्वम् , अश्रुषातघ्यो- 

मयातुमभावत्वम्; चिन्ताया उभयत्यमिचार्छं च, तव 

किं वेनिगमकम्-- इति चेत् ; उच्यते -- तवर ` केषांचि- 
व्साधारण्येऽप्यललाधारणमन्यं व्यभिचारिणमनुभावं चादाय 

रखविशेषासिन्यक्तिरित्याहुः । नसु- विभावादीनां प्रयेक- 

मपि रसाभिव्यखकता हश्यते । तथा हि-- ‹ वियदलिम- 

लिनाम्बुगमेमेघं मधुकरकोकिरकूजितैर्दिशां श्वी; । धरणि, 

रभिनवाङ्कराङ्कटङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद मुग्धे ॥'~ इयं 

धाराल्ढमनतय। भखादक्रालनभिज्ञां कामपि सयुग्धां प्रपि 

प्रवादं नेतुकामायाः प्रख्या उक्तिः । सुग्येऽवखरानभिज्ञ, 
प्रसीद । अयमेव प्रसराह्मवघरः । छतः १ नमा मधघुपह्य. 
मल जलकगभमेघदन्तुरितिम् । मेषस्य विशेषणद्रयनोहीपक्- 
ताधिकयं द्योत्यते । तथ। भ्रमराणां कोकिलानां च कूजितै- 
दिशां श्रीः शोमातिशषयेन जुम्मते । वसन्त इत्र वर्षामि 

कोकिटरतं कविषंमतमेवेति न काङ्विरोघ इति ध्येयम् | 

भूमिरप्यसि नवाङ्कुरल्याजपाषाणद्ारणवती । ततश्च वियति 

दिषु युविवा चक्षुषी भमि निधातुं न शक्यते, दरेतसं 
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प्रणघारणकथेति त्यज्यते ! यदि च प्राणा गच्छन्तु 

नाम, मानोन्नतं प्रियं न द्रुमप्यु्पदै ' इति मन्यसे 
तदपि नास्ति, यतोऽयं॒प्रणतिपरः-- इति 1 अत्न केव 

दयित इत्यालम्बनत्िभावो वियदित्यादिनोदीपनविभावश्च 

निबद्धो न त्नुभावन्यमिचारिणौ । पुष्कला चात्र रसाभि. 
व्यक्तिः । अतोऽत्र विभावमाच्रस्य रसाभिष्यशख्कता हृयते} 

तथ। ‹ परिमृदिवभ्रणाछम्छानमङ्गः प्रवृत्तिः कथपपि पररिवार् - 

म्र्थनामिः कियासु ; कठ्यतति च दिमांशोरमिष्कलङ्कत्य 
क्षमी मभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डुः कपोः |~ शरीरमवि- 

रतसंतापवशेन परितो दितविसवन्म्छानम् । अनेन वैवण्यै- 

रूपोऽलुमावो उ्यञ्यते । भहारादयुचिताक्रियाह्लपि परि 

वारप्ार्थनामिरेव प्रवृत्ति तु खत इति प्रवृर्यभावेन 

स्तम्भरूपः प्रख्यरूपो वानुमावो दोयते ; व्यभिचारिण. 

मान्तरस्वनाप्रलक्षत्वात्त । क्रियामान्द्यस्य च प्रयश्चतयःा 

व्यभिचायंन्तमोवारसमवेनानुभावान्तरत्वं वेलयाहुः । सथ्ः- 
करत्तदन्तिदन्तखण्डघवरो गण्डो निष्कलङ्कषिमकरशोभां कठ- 

यतीलनेनापि वैवर्ण्यं निबद्धम् | एवमनत्रासुभावमात्रक्िवन्ध- 

नेऽपि रसमभिन्यक्तिरविकडा । तथ! 'दुरादुस्ुकमागवे 
विवहितं संभाषिणि स्फारितं संश्लिष्यत्यरुणं गृहतवसने 

खङुज्चितभूलतम् । मानिन्याश्चरणानतिन्यतिकरे बाष्पाम्बु 
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पूर्ण क्षणाच्चक्षुजौतमहय प्रपच्चचतुरं जालगति प्रेयसि ५ 

दुरे प्रिये दृष्टे सरयुत्सुकम् ! यद्यप्यौत्युकयं चेतनधम॑स्तथापि 
तदभिन्यश्लकन्यापारवज्ञाठमिति यावत् । अन्नौस्सुक्यं 
ुदभ् । भागते विवरितमिति छलना, संभाषणे स्फासिति- 
सुल्छुहमिति हषः, आग श्छिप्यत्यसुणमिति कोपः, भर षंकोच. 

नेनासूया, वाष्पास्बुपूणेतया प्रस्लाद इति व्यभिचारिणामे. 

वाञ्च निबन्धनम् । यद्यपि प्रसादो न व्यभिचारिषु परि. 

गणिवसल्तथापि तेन शहेतुमूता मतिरुपलक्ष्यते । स्ञाख्ञा- 
थौवुसंधाननाथैनिधोरणा हि मतिः, अत्रापि ' प्रणा 
मान्तो मानः, इति मद्नक्षाल्लातुतधानेन भ्रियश्चर 

णानतो यतत्ततः प्रघ्ादं एवोचित इलय्थनिधौरणावद्रयं- 

भावादिद्याहुः । एवं चात्र व्यमिचारिणामेव व्यकव 
दृश्यते । ततः कथं भिकितानमिव ठउयञ्चकतेति सूतरहृारोक्त 

गच्छते १- इति चत्; घटम् । तथाप्येतेषां विभावा- 

दीनां रम्रान्तरघाधारण्याभावेनाक्ताधारणस्वात्लालुकूरेतस्द- 

याश्चेपेैव रव्य कता, न तु प्रयेकं रघप्रतीतेविभावदि- 

तरितयसंवङितस्थायिविषयत्वष्वामाव्यात् } नन्वेवं कार्या 

न्ेयघमौणां यथाकायपनुन्नयनाद्रसप्रतीयतुरोषेनाचुपात्ता अपि 

विभावाद्योऽतुभिलयाऽशक्षेपेम वेपनीता रसचबेणाविषथा 

इष्यु्तं स्यात्, ततश्च ‹ कष्टकरपनया उप्रक्तिः--' इले 
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वक्ष्य पाणे। दोषः भर सस्यतेति चेन्न; यत्र ह्यनुभावविभाव- 

योरुपात्तयोरपि प्रणिघानगस्यल्ं तत्र प्रतीतिविरम्बेन दोषद्ध 

वक्ष्य माणत्वात् , भत्र चानुभितेरक्षेपस्य वा संशरुतस्रामग्रीलेन 

प्रतीय्रछम्बादिलयाहुः । अन्ये तु = विभावादीनामस्राधारण्ये ` 

्रल्ेकमेव व्यशखकत्वसंभवादितराक्षेपकरपना न युक्ताः 

न्य क्जकाननुगमस्य व्यङ्गघमेदानापादेकल्वेनादोषसवात् । 
(+ भतत एव सुर्यारोकदीपप्रकाशारिन्य्ञकमेदेऽपि न व्यङ्कथ- 

चटादेमेद्ः । राभिष्यक्तिषु तु वृणारणिमण्यादि जन्यव- 

हिष्विब वैजायकष्पनं न दोषावहम् । ~ इदयाहुः । रष. 

सामान्यलक्षणं तु स्त्वमेव । न च तन्न मानाभावः 

रसपदकशक्यतावच्छेद्कत्वेन तत्सिद्धेः । तश्च बाधकामावा- 

्ातिरलण्डोपाधिर्वयाहुः ४ ८९ ॥ 

भथ प्रा्रादस्तरतया रसं विभजते- 

श्ुङ्कारहास्यकरुणारोद्रवीर मयानकाः । 
बीभत्साद्भूतसंक्ञो चेष्टौ नाय्ये रसाः स्ताः 

अन्राष्ठौ रपा इति वाच्ये यन्नासख्यप्रहणं तक्काव्येष्वपरोऽपि 
क 

रसोऽस्तीति धोतयितुम् । तथा च नास्येऽभिनयेन चम- 

त्कारिणोऽष्टावेव रखा: } क्षान्ताभिनयख तु न चमल्का- 
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रित्वम् । अतः; स काल्य एगोपनिषद्धः छदत इति ताल. 

यमू । शान्तो रसो नाशये ऽपीस्यन्ये ॥ ९० ॥ 

तश्र शङ्कर छश्चयति- 

स्थायी रतिथेन्न मतः स श्रुङ्ाररसः स्मरतः ॥ 

[+ ह + [3 रतिनोम यूनोरन्योन्यविषयः। प्रीतिः। एक एव निलयः 

सुखविशेषः सर्वेषु रसेषु स्थायीति पक्षे तु तत्तद्धिभावादि- 

भिरङ्करदिदशां नीयमानं नियं सुखमेकमेव रतिहासादि- 
सज्ञां भते । तत्तदधिभावादिसंबहिततया चव्थपमाणं तु 

तदेव श्चङ्गारहास्यादिरसतंज्ञां लभत इति ध्येयम् ॥ ९१ ॥ 

वमेव शङ्गारं विमजत - 

संभागविप्रलम्भाद्ना श्रृङ्गारो द्विविधो मवेत् + 

तत्र सभो विभजते-- 

सं मोगोऽच्रालोकनादिभेदायद्यप्यनेकधा । 
तथापि काभिनीकान्तारन्धमेदादिधा मतः 

यथा यथा किरव्येषा कराक्चषविरिखान्पिये । 
तथा तथा वहत्येष सान्द्रो माश्चरकञ्चुकम् ॥ 
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(क {8 

तन्न मोमो यद्यपि नायिकानायकयोः परस्परालोकनसंभाष- 

णाहिङ्गनचुम्बनारिमे ददनेकविधः संभवति, तथापि तद्का- 

न्तरमे रनामा नन्यास्परिगणपितुमन्ञक्यतय। घामान्यतो ना. 

यिकारढमोनायकारन्यश्चेतति द्विविधः | तन्न यथा यथलर्थे ना- 

थिकार्धः, तथा तथयर्थे नायकारब्धश्च समोगो द्रष्टव्यः| 

तत्र तायिकारब्थे नायक भाढम्बनविमावः , कटाक्षवीश्चण- 

मनु भावः) तद्नुमितमौरघुक्यं व्यभिचारि । नायक्रारन्धे तु 

नापिकाटम्बन विभावः, रोमाच्वोऽनुभावः, तदनुिवमौरघु- 

कयं व्यभिचारीति द्रष्टञ्यम् ॥ यथा वा~ ! शून्यं बालगृह 
र विढोक्य सायनादुर्याय किंचिच्छनैरनिद्राल्याजमुपागवद्च 

सुचिरं निषरण्यं पट्युगरेखम् । विश्चन्धं परिचुम्भ्य जातपुल- 

क।(मालोक्य गण्डस्थलीं छजानरप्रुखी प्रियेण हसता 

चा चिरं चुन्िवा ॥'- अत्र वासगृहं शुन्यं बिरक्य 

श्षयनाच्छयैः किं चिदुत्थाय प्रेयस्यतुरा गश्चोधनाथ कपटनि- 

दरापुपाय्स्य षच्यु ख सुचिरं निरीक्ष्य विञखन्धं परिचुम्ब्य 

जातपुखकां पद्युगण्डस्रीमारोक्य नघ्रत्ुख। बाडा हसता 

प्रियेण चिरं चुभ्बितेति वाच्यायेककष्या कब्दाथोलुशासन- 

माजरा गो चरः । शुल्यवा घृति रोकनघुत्थानस्य, उत्थानं 

सुखनिवैणैनस्यः त्च परिचुम्बनस्य, तच्च पुखकोदरमस्य, 

चदुवढोकनं च रल्नाया;, खा च युवनतः) खाच प्रिय 
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चुम्बनस्य कारणभावमालम्बत्त इत्यथनेचित्यकक्ष्या त्वाङ- 

कारिकाणां गोचरः) ष्वन्यध्वनीनानां तु संभोगश्रङ्कारश्चर्वणे. 
कपथमध्यास्ते । वया हि--- श्ूल्यामिति विजनतया चुस्ब्र- 
सयोग्यत्ता; वास्लगरहमिति खक्चन्दनादिसामव्रीतमप्रयो- 

हीपकता, विोक्येति विष्टो कनस्य पोन.पुन्यरक्षणो विश्च. 
षस्तेन च मौरध्यातिश्चयः, किचि दुव्थयति पूवैकायमान्रेण 
शययापरित्यागस्तेन च बायकोरसंद्नितोरकाण्डता, शनै- 
रिति भिथःसंदानितोडवक्षोभेण वपल्युरत्थानमीडहता, उपा. 

गत्तस्येति उ्याजनिद्रायास्तदानीमेव प्राप्तिस्तया च व्याज. 

निद्रोपकरमसमय एव तया चुभ्वितुधुपक्रान्तभिति तस्या 

अयुरागातिशयः, सुचिरमिति सुचि रनिर्वेणैनेऽपि व्याजनि- 

द्रनेव्धयामादात्तस्या मौरध्यातिश्चयस्तस्य व्याजनिद्रागो पन 
नैपुण्यं च, पत्युरिति विवोदृ्वमात्नं न तु पूतैयुपभोक्ठतम् › 
विश्व्धभित्यविमृ शयकारितायाः परा काष्ठा, परिचुम्न्येति 

चुम्बनस्य परिवः लाच्छन्येन प्रवृत्तिः, जातपुल्कामिति 

पुकक्रानामवश्चादावि मावः, भालोक्यसीषदवलोकनमाद्वेभेत्य - 

यमथैः, नम्रुखीति न तु नभितमुल्लीस्ययम्थेस्तन च 

छल्नातिशवाद्स्या अुखानमनेऽपि न खातन्त्यं तन्तु छलयन् 
स्वयं नतमित्पथेः, पल्युरिति प्राङ्निदिग््य प्रियेनेत्ि प्रति. 

निर्दशात्तदानी तस्याधिकप्ेम विषयत्वम् , द सतेति तदनुराग. 
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परिज्ञानेन तस्य हषातिक्नयः , व'ङेति चुम्बनचययचावुषैम् , 
चिरभ्नित्ति यावता सम्यन ठल्लामवधूय संभोगनस्तावाङ्की- 
{रसत वत्काकं चुम्वित्ेति च उ्यञ्यते । अत्र विक्लेन्धपरि- 
चुम्बनान्तं चङ्गारस्य नायिकारन्घस्वम् , प्रियेण हघते- 
त्यादौ नायकारन्धस्वं च, तेन संमोगशरङ्गारद्वयमपीहं 
ञ्यञ्यते | अत्र नायक्विषयकररतेनायक एव।म्बनविमावः+ 

शुन्यवासगृहादिकमुदीपनविभावः किंचिदुत्थानादिकमनुभ- 

वः, तद्नुमितौससुक्याद्यो स्यभिचारिणः । नायिकाबि- 

षयकरतेनौयिकरैवाटस्वनविमावः, हासोऽवुमावः, तदनुभि- 

तदर्षादयो व्यभिचारिण इति ध्येयम् | भत्र संभागस्य 

द्वयारच्ध्वेऽपि प्राधान्येन नायिकारब्धल्वान्नायिकरब्यस्यै - 

वेदमुदाहरणमिति केचित् । तन्मते नायकारब्यो यथा -- 

“व्व मुग्धाक्षि विनैव कश्चुखिकया धत्से मनोहारिणीं 
ठक्मीभिघ्यमिधायिनि प्रियत्तमे तद्वीटिकासंस्पक्षि। श्षय्यो- 

पान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रोस्सवा नन्दितो नियौतः शनकै. 

रङीकवचनोपन्यासमाङीजनः ॥' --हे मुग्धाक्षि, चं 
कच्चुलिकया निचोदेन विनैव; नतु विनापि, मनोहारिणीं 

क्ष्मं धर्स दत्यभधायिनि प्रियत्तमे तद्रीदिकां नचो" 

बन्धनप्रन्थि संस्परश्चति सत्ति, रिरत्राविभवेन शय्योपान्ते 

निषिष्टठा ससिमिताच या सदी नायिका, तस्या नेत्रोध्छवेन 
&. 11 
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नेघोष्ठासेनामन्दिकत भारीजनोऽदीकवचनोपन्याघम् 'दश- 

लसौ परभृतः सहकारस्य मश्लरीम् । तमहं वाराधेष्यामि 
युवाभ्यां खेरमास्यताम् ॥ ` इलयादिरढीको मिथ्याभूतो 
वचनोपन्याखो यत्न क्रियायां सा यथा भवाति तथा शनक 

रेकैकशो युगप्दपगमस्व श्ावहत्वात्, निर्णीतः ; = इयत 
नायिकावरिषयकरतेनांयिक्राङम्बनम् , वद्वीरिक।स्पकषेनादिक- 
मनु भावः, अभिघायिनि संस्प्क्षीोयभिधानबरस्पशेनयेरेकका- 
छत्नपरतीतिस्वदञ्चुमितं काराक्षमत्वलक्षणमौरघुक्यं व्यभिचा. 

रीति संभोगो व्यज्यते ॥ ९३॥ 

न 
विप्रलस्भे तिभजते- 

अभिराषवियोगेष्यौविष्रवासश्च कचापतः । 

सषुत्पन्नो विप्रलम्भः पश्चधा पर्किी्तितः। 

स्पष्टो ऽथैः ॥ ९४ ॥ 

तत्राभिरषहतुकं छयति -- 

मागसगतयोयूनोरनुरागेऽपि जाग्रति । 
अयोगः पारतन्न्यादयर्विप्ररस्मोऽभमिलाषजः ॥ 

भूयोऽपि किल॒ पदयामि पिये मन््थमन्मधम्॥ 
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पूवैखेगतिविधुरयोनोयिकानायकयोरलुरागे समप्रऽपि पार- 
तन््यादेवाद्वा कुतोऽपि हेतोरस मागमोऽभिहाषहेतुक्छो बिभ्र. 

म्भः । अयं च पूत्ैवहिधा नायिकारन्धो नायकारन्धङवेति । 
तत्राद्यस्य भूयोऽषील्युदाहरणम् । द्वितीयो यथा-- प्रेमाद्री; 

प्रणयस्परशचः परिचयादुद्वाढरागो दयास्तास्ता सुग्षदशो निसगे- 

मधुराश्चेष्ठा भवेयुमैचि । याखन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापार- 

रोधी क्षणादाक्षखापरिफरिपताख्वपि मबयामन्दसान्द्रौ ल्यः ए 

भभिराषहेतुके विप्रम्भे चक्चुःभीतिमनःघङ्कसंकल्पाद्ा 

देशावस्था वन्तीति वक्ष्यते । तत्र संकस्पदृशामापन्नस्य 

माधवस्येयमाश्चसा ¦ सुग शोऽनतिपरौढयोवनतया सुग्धा 

विलासबेष्टानभिज्ञा दृग्यस्य स्तस्या माछ्लया निसरगेमधुराः 

स्वभावसुन्द्रास्तास्ता वाड्छनक्तागोचरश्यष्टा विलाश्चविशेषा 

मयि प्रम्णाद्रौ आलुक्कुस्यश्चाङछिनः कि भवेयुः । पेम च दश्चैनाद्ा 

श्रवणाह्वातिभूता प्रीतिः । तदुक्तम्- ‹ चदशचेनादिजनिता 

प्रीतिः प्रेम निगद्यते ` इति । तथा प्रणयस्पशश्च कि भवेयुः । 

प्रणयद्च शङ्कट प्रैव । तद्ाह~ ' प्रेम नीत प्रकषि चेत्तदा 

प्रणय उच्यते ` इति ¦ तथा परियादु द्राढरागोदया ह्च कि 

भवेयुः । भणय एव नियलुरखनध्वमो राण इत्युच्यते । 

तदुक्तम्- ' सगोऽभिधीयते गदः प्रणयो रलनन्रषः' 

इति । यादु चेष्टाख्वाशंघापरिकल्पिताघ्वपिं मनोरथमात्र- 
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कि, 

विषयास्वपि मनसो बयेन्द्रियप्रबृत्तिविरोधी ख्यो निलया 

पारता क्षणाद्धवतति । नन्वियमवस्था मूच्छांसाधास्णीलयत 
उक्तमानन्द् सान्द्र इति ¦ जयमभिरषविप्ररम्मन्धङ्गारः ॥ 

"~ © ॥ 
चक्चुभप्रीतिननःसङ्कः संकस्पोऽथ प्रजागरः । 

अरतिः संज्वरः काह ललाव्यागो भ्रमो शतिः: 

दश्ावस्था मवन्त्येता विप्लम्मेऽभिखाषने॥ 

स्पशटाऽथैः ॥\ ९६ +, 

तच्र चक्षुःग्रीतिं रुक्षयति-- 

चक्षुभपरीतिस्तु कथिता तदेकालोकने रतिः । 

पदयन्यनिभिष कान्तभासी चिलार्षितेव सा ५ 
[+ 

यथाः वा-- "चित्रे भवन्तं छृद्धिदं चिराय निध्याख 

निष्याय नितम्बवयाः । पराप्ता हगाकार इवानिमेषमवेऽपि 

सीनत्रतिमानघ्रुदराम् +` इति । इयं चक्ुःप्रीतिः श्रवणभीते- 

रप्युपरुक्षणम् । यथा-- ‹ सखीजनानां सरसोक्तिगुम्मेष्व- 
नुत्तराया हरिणेक्षणायाः । खद्भ्ेनाकर्णनसौ मनस्यमङुण्डतायां 

श्रवसः प्रमाणम् ॥' इति ॥ ९७ ॥ 

अथ मनःसङ्गः-- 
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भनःसद्कस्तु भन खस्तदेकायस्तता खदा ॥ 
नपुखकमभिति ज्ञात्वा ताँ प्राति पोषित मनः, 
तत्त॒ त्रैव रमते हताः पाणिनिना चयम् ॥ 

यथा वा-- ^ चिराय चिन्तोपधिदूततिकासुखात्घमेलय संके- 

तगृ मनो परिमोः। अलौ परवेक्षणज्ञङ्कयाबला बहिन 
गन्तु चक्रमे बलादपि | ` इति ॥ ९८ ॥ 

अथ सकत्पः-- 

सतत तद्धतां चिन्तां संकल्पं घं परचश्चते ॥ 
९ + ५ च 

खेमा बह्मा नून रागोऽपि मन कोऽप्यसौ | 
नेक्षे च दतीं निपुणां न जाने मवितन्यतास् ॥ 

यथा वा-- ` चिन्तासृषादूातिकेतरैव चेतश्चोरेण योगं सुलभं 
कमय । भाभिः किञिलादहितबुद्धिरद्ा सखीरकेषाः खमु 

पेक्षते सा॥ ` इति ॥ ९९॥ 

भय अरजागरः- 

प्रजाभरस्तु चिन्ता्भिनिद्राक्षतिरहरनिश्ाम् ॥ 

निभेषसंकथाद्यन्यं निशि नीलोत्परभियस् । 

अपनिद्रं दिवास्मोजकोमामेति तदीक्षणम् ॥ 



१६६ काव्यद्षणे 

यथा वा-- ! तन्तन्यमाने तनुमध्य मायाः संकस्यतस्ताव- 

कथंप्रयोगे । तस्य किं कर्पनयेति मन्ये स्वप्नोऽपि 
[न (3 ९ 

नज्ोति कष्पि चैनाम् ।॥' इत्ति ॥ १०० # 

अथारतिः- 

अरलिस्तु भवेद्धेषौ हृदयष्वपि च वस्तुषु । 
चन्द्रं करयते तन्वी चक्रवाकीव पावकम् ॥ 

यथा वा-- ‹ निमीख्यतस्यक्षि निक्षाधिनाथं तमीचरं वीक्ष्य 

तलोदरी खा। शरमीरणात्त्रस्यति जीवितेशघमीपतो हन्त 

समागतात्किम् | › इति ४ १०१ ॥ 

अथं खञ्वरः-- 

संज्वरस्तवुसंतापभरः स्मरद्ारोद्धवः। 
तापस्तस्या यदि रविश्न्दनादपि कीतः ॥ 

यथा वा-- ' चन्द्राततफाङेपचमस्कृतोऽपि चन्द्रोप््चन्धृन- 

पङ्कलिप्ः । तदङ्गसङ्गद्रत तरक्षणेन तत्तायसो रीतिभुरी- 

करोति ॥ ̀ इति ॥ १०२॥ 

अथ काद्येम्-- 

कारये तु सरसंतापविरहिता तनुता तनोः । 
ऊर्थिकां कङ्कणं तच तनुतेऽङ्दमय सा ॥ 
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यथा वा-~ ‹ भाक्रम्य तारण्यवरेन कादयेमादौ सुदाः 
किल मध्यदेशम् । आसाद् पंप्रलयतनुप्रतापभखण्डम । क्रमति 

चाङ्गदेशषम् ॥ ` इति ॥ १०३ ॥ 

भथ छज्ना्यामः--~ 

रल्लालयागस्तु कंद्षसंतापेन च्रपाक्चतिः ॥ 
स्वभेऽद्य तेन पृष्टापि भूयो नावोचस्चुसरम् । 
किंनु कुप्येत मय्येष इति पृच्छति सा सखीम् ॥ 

यथा वा~ ' मवस्रघः; रहलि प्रसक्ते घाक्षेपभेश्षिष्ठ सखी; 
पुरा चा । चेव स्वयं गावत्ति घपरतं तु यक्षोऽनिक्षं ते यदु. 
वंश्षकेतो ॥ ' इति ।॥ १०४ ५ 

अभ भ्रमः 

ञ्रमः स्यादथाज्ञानं त्वन्मयं वेत्ति सा जगत् ॥ 

यथा वा-- (हरिः सखमेतीलयभिगस्य कीरं विधुर्विभातीलयव- 

खोक्य चन्द्रम् । पद्मानुरागी स्फुरतीति मदु पेक्ष्य भ्म 

गोपयते निज सा।। ' इदि ॥ १०५ ॥ 

अथ मृतिः-- 

सखतिस्तु भरणोदयोगः परयतीन्दं ससाहसा ॥ 
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साक्षान्मरणस्याशोभनतवात्तदुश्योग एव मृतिः । प्रद्युस्ीच~ 

जस्ंभावनायां मरणमपि केचिन्निबध्न्ति । तदयुक्तम् ; 

धअन्यतरमरणेङप्यन्धतरजीवने का तत्र स्नेहुगणना१ तदुभः 

यभ्रतौ न समागम इल्याहुः । यथा वा-- "दत्ते चश्चुयक- 

छिषरणत्कोिरे बालन्ूते मरति गा््र॑क्षिपति वहकलामोदग- 
भस्य वायोः । दाहप्रेम्णा घरसनिसिनीपत्रमाव्रान्तरीयष 

ताम्यन्मूर्तिः श्रयति बहुक्षो प्रत्यवे चन्द्रषादान् ॥' 
इति । एता दशावस्था वक्ष्यमाणविग्रहछम्मश्ुङ्गरान्तरेष्वप्ये. 

वञुदाहार्यीः ॥ १०६ 6 

भथ त्रिर्हु छश्चयति-~ 

यूनोः कृतोऽपि विरृरेषो युक्तयोर्विरहो मतः । 

नासति किं तच्च चन्द्रोऽै येनाद्यापि स नागत, ॥ 

प्रथमं पस्स्परातुरागेण संयुक्तयोममानभ्वासश्चापातिरिक्तात्कु- 

तोऽपि हेतोिदेषो विरहः । यथा वा- / भन्यन्न व्रजतीति 

का खलु कथः नाप्यस्य तारक्टुहथो मां नेच्छति नागतश्च 

इद दहा कोऽयं विधेः प्रकभः । इव्यस्पेतरकल्पनाकबलित- 

स्वान्ता निश्चान्तान्तरे वाला वृत्तविवतंनन्यतिकरा नाप्नोति 

निद्रां निषि ॥ "~ अन्यत्र विपक्चरमणीगृहे गच्छतीति का 

कथा ? तच्छद्कैव नास्ति । तिं सुष्टदो गै विरूम्ब्त 
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इत्यपि न रद्का युक्त । यो मां नेच्छति ताहगस्य सुहृदपि 

नास्ति । इयमेव सुष्दो पय्यनिच्छा य्पिये प्वगहेऽवस्था 

प्य क्षणमपि मां विरहयतीति । तथापि नागतः । तस्मा 

दहिषेरेवायमपराध इलयतरपविकल्पनानिरन्तरहदया मृहान्त- 

रेव प्रवृत्तधिल्टुठनातिक्षया बाहा निशि निद्रां नाप्नोति । ~ 

हयनत्र ¦ चिरयल्याधेकं कान्ते विरहोत्कण्ठिता मत्ता? 

इत्युक्तटक्षणविरहोर्कण्ठिताविषयतयान्न विप्रहम्भस्य विरह 

हेतुकत्वं ज्ञेयम् । भत्र नायिकारतेनांयके भालस्बनम् , 

विववैनादिरलु भावः, चिन्तादिन्य॑भिचारीति ध्येयम् ¦ भत्र 
केचित्- रतिग्रहापादिः करुणोऽपि विरह एवान्तभैवति । 

न च कर्णो स श्ङ्गारस्त्य शोकस्थाविकृस्वादिति 

वाच्यम् ; पर्यु: पुनर्जीवनेन तत्रान्यततरस्यापि रतेरनप- 

धात् , तल्कातिकस्य श्ृङ्खारस्यैवौचिलयात् , भतथामूतस्थठे 

स्वजग्रापादौ करुणरसस्य घौरभ्यात् । कादम्बरीप्रखापा- 

दिस्तु तस्याः पूरवेम्योगादभिरषजविप्रलस्म शवान्तभे- 

वति [-इल्याहुः ॥ १०७ # 

देष्याहेतुमाह-- 

इष्यौहेतुर्विप्रलस्भो धिश्छैषः सागसि प्रिये । 

घन्याहं स्वलपियानाप् प्रापिता शठाय यत् ॥ 
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प्रिये गोत्रस्छलनान्याद्भोगादिना कृतापराधे सति यौ 

विग्छेषः स हष्यहतुको विप्रहम्भः । यथा धन्याहिति । 

हयं गोश्रस्ललठनार्छृतापरधं शट प्रति नाथिकोक्तिः + चथा 

वा ‹सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 

नो जानाति खविध्रमाङ्गवलनं वकोक्तिषंसुचनम् | सखच्छै- 
रच्छकपोलमूढग ष्तः पर्थस्तनेत्राम्बुजा बाला केवछमेव 
रोदिति छख्होरालरेरश्रुमिः ॥ ' -- सख्या कतञुपदेश 

विला सविश्रमं सम्याजमङ्गानां वहनं पराच्ुखीकरणं वको. 

क्तीनां सोषृदटुण्ठोक्तीनां सूचनं च न जानाति) किं तु खच्छैर. 
-जनकाट्दुष्यरद्ितैः । तेन मानास घाधनब्रैमुख्यं उयज्यते । 

अच्छेति मानक्रुतेन क्षनविप्रम्भेनापि वैवण्थै जातमिति 

व्यज्यत । कपोरभूरं कणेजाहमान्तदेशः, तत्र गकितिरिय 

नेन बिप्रकम्भङृषतापासहतया स्थातुमशक्ता राय्यायामेव 
छठर्ीति व्यञ्यते, अन्यथा व्पाणां कपोलमूहगलनासंभ- 
वात् । अत एव टटल्लोारकैरश्रभिः प्सते परितेऽस्ते 
निर्ध, नतु प्रान्वमात्रे, नेव्राग्ुजे यस्मा: प्रा बा 

मानोपायानभिनज्ञा केवट रोदिति ।~ अत्र नायिकागतविग्र. 

ङस्भस्य नायक आलम्बनम् ; अश्चुषातादयोऽचुभावाः, 

मानो व्यभिचारीति ध्येयम् । अन्न यद्यपि ‹ द्लीणामीष्यौ. 
छतो मानः कार्योऽन्यासाङ्गेनि प्रिये, इत्युक्या मानस्य 
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नायिकाकरैकतेव, तथापि ° तत्न प्रणयमानः स्वात्कोपोपहत- 

योद्धयोंः ` इत्युक्लया शरणयान्नायककठैकतापि मानसम कचि- 

द्वति । यथा~ ' भस्मिन्नेव रतागृहे त्वम भवस्त्वन्मागेदन्त. 

क्षणा सा दवैः कृतकौतुका जिरमभूद्रोदावरीयैकते । 
आयान्ला परिदु्मनायितमिव छवा वीक्ष्य बद्धस्तया कातयौ- 

द्रविन्द्दुमङनिभो सुग्धः प्रणामाः ॥ !- इदं हि 

संकेतकतागूहे चिरादागतां शखभ्रुभ्रतिबन्थादिना वि्म्न्य 
अप्रायान्तीं नायिकां प्रति कृतप्रणयकोपं नायकं प्रति दृती- 

वचनम् । अत्र नायकङ्कृता मानः । एवञ्ुभयङृता मानों 

यथा-- ' हृदि मम रमणीया काविदिल्यधेवाक्ये त्वामिव 

न जगनीति स्तातुकामस्य पत्युः । घुतनु रथितं केपि सोऽपि 

चास्थानमानादिति खमजनि यूनेोरेकशशय्याचियोगः 

इति ॥ १८८ ॥ 

अथ प्रवासहैतुकं रक्षयति-- 

प्रवासखजो विप्ररुम्भः पिये देशान्तरोन्छुखे ^ 
यामीति दथितेनोक्ते कामिन्याः कनकाङ्ूदम्। 

जिज्ञासितुं जीवना करसं किमाभ्नितम् ॥ 

प्रिये देशान्तरोन्प्रुखेऽपि प्रवाघ्जो चिप्रङम्भः, किथत 

देश्षान्वरस्थित इत्ति कैभुलयोतनायान्नोन्पुख इत्युक्तम् ॥ 
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यथा वा-- ` प्रस्थान बल्यै; कृतं प्रियससैरसैरजन्लं गत 

तुं धुरः ¦ छ 
[+ ५ (~ (६॥ | १ (५ 
निश्ितचेतल्ि प्रियतमे सर्वेः परमं प्रस्थितं गन्तव्ये सकि 

9 [अक [ना 

शरुल्या न क्षणमासित उ्ववलितं चित्तेन गः 

जीवित भियद्ुहत्या्थः किमुत्छञ्यते ॥ ` -नायके भ्रयष~ 

णोन्मुखे सति वत्क्षणसजातकाश्यदिकायाः कस्यान्चिजीचिर्त 

प्रति सोपाङम्भोक्तिस्थिम् । हे जीवित, प्रियतमे-न 

प्रियमात्रे, गन्तुं निश्चितचेतसि चेत्येव निश्चयं छृतवति 

न पुनर्मां प्रति यामी्युक्तवति, बख्यैः प्रस्थानं कृतम्, त 

तु क्रियते | तेन क्षरीरघादो उ्यञ्यते। प्रियैः । 
सर्वो हि रुदिसैव जीवितं जहति । ततश्च जीविते 

निगैच्छति नियमन सहनिगेमाद्स्ाणामश्रूणां जीवितं भरकि 

प्रियसखत्वम् । यमेन निभम्यतते तेष्वसचेष्ु गतेवयि 

त्वं न गच्छसि; भिक्ते ततश्च खयि गच्छति यैर्नि- 

रेजतामितति व्यज्यते । गतम्, ननु ग्यते । तेन 

प्रियतमस्य गमननिश्चयक्चषण एव यथा क्षणान्तरे छेक्ोऽचविं 

न निगच्छति तथा निःशेषमन्ञेयुगपद्वतमिति व्यज्यते । 
तथा च बाह्यन्द्रियसाद्ः । तथा धद्य क्षणमपि न स्थिह- 

भियन्तःकरणधमोणाम् › चित्तेन भ्रिषतमस्य पुसे गन्तुषरु- 
द्योगः कृत इलयन्तःकरणस्य च सादो व्यज्यते । एवं मर्दै- 

वंखयादिभिः सप्र युगपलप्रस्थिततम् । वद्रखयादिहूपः प्रिय- 



चतुथं उछछासः । १५३ 

सुष्टत्ताथः । तषमेकशरीरसहवा प्ासियघुष्टत्वम् । किय 

त्स्ज्यते ए तान्विहायैकाकितया गमने को हेतुः? अगमनं 

न्च नास्त्येवेदयाह -- गन्तज्ये खतीति । धिक्स्वां निं यः 

प्रियतमे गन्तुमुद्यते न गच्छ्ीति भावः । अल्ल प्रवासह- 
तुको विभ्ररम्भः ॥ १०९. +! 

अथ शापहेतुकं छक्षयति-- 

स॒न्धादिकोषतोऽचछेषो विप्ररुम्भस्तु शापः । 
माद्रीं दृष्टा रहः शछावमपि स्रवा स विन्यथे॥ 

मुनिदेवस्वाम्यादिको पजोाऽसमोगः शापदेतको विप्ररम्भः । 

यथा पाण्डोमद्रसनिधानेऽपि शापवश्चादसंप्रयोगेण विप्रल- 

म्भः शापदेतुकः ॥ यथा वा-~  सवामारिख्य प्रणयकुपितां 

घातुरभैः किलायामास्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि 

क्म् । भसैस्तावन्मुहुकपचितेरृष्टिरा दिप्यते मे ऋरस्तरिष- 

न्नपि न सहते सगर्भं नौ कृतान्तः ॥ ~ गेरिकैः शिलायां 

स्वां प्रणयक्कपिक्तामािख्य ममा त्मानं ॒स्वच्चरणानत डिखिु 

यावदिच्छामि तावन्मुहुरभिन्रद्धरश्चभिर्मे दृष्िराच्छाद्यते 1 

तस्मि्नङ्ख्येऽपि कूरः खवेश्रकारेण दुःखकारी कृतान्तो 

मन्मथो दैवं नावयोः संगमे न सहेते ।~ इदयत्र ! शापेनास्त 

गमिवमहिमा वषभोग्येण मदः इस्युपक्रमवशेन शा पैतु- 
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कता । यथप्ययं भवाघस्यैव भदः संभवति, तथापि कदि. 

दवेदमवलस्ब्य प्रथगुक्तिः, न्यथा विदरेषस्वेन दसंमोग. 

भिश्नानानेक्रयापत्तेः । पाण्डोः शापहतुको विग्रभ्भ्ु 
भरवासरासंकोणे इलयाहुः ॥ ११० ॥ 

भथ हास्य क्षयति--~ 

हासः स्थाथी भवेद्यस्य स हास्यरसं इष्यते । 

विकटास्थिमरधी माला वशं चर्माङ्कदं फणी । 

उचितोऽदं वरो गौध इतीकराः सस्मितोऽमवत् ॥ 

थथा वा-- ! भक्कुडच्य पाणिमह्यु्वि मम मुर वेश्या 
मन्त्राम्भसां प्रतिपदं पृषतैः पवित्रे । तारस्वनं प्रहिवशूक- 
मदातप्रहारं हा हा हतोऽहमिति रोदित्ति विष्णुक्षमा ॥ ' - 
विष्णुक्षमांभिषानः कथन श्रोत्रियो हा हा हतोऽस्मीति 
रोदिति । छतः १ शद्युचि प्राणिमाकुञ्च्याङश्विताङ्कठिच- 

वु्टयीषदि तङ्क छता वेश्या प्रतिपदं परोध्ितिर्मन्त्रपूतान- 
मम्भष्रां शीकरैः पवित्रे मम शिरि तारस्वनसुशचस्वनं यथा 
भवति तथा प्रहितश्ुत्क कुच्वितनध्धरोशशरंपुटेनासभ्यः 
द्ूल्कारोऽपि यथा भवति तथा प्ह्ारमदत् , पच्वाङ्कठीभ्र- 
योगं कृतवतीति यावत् । --इ्यभ विष्णुशर्माङस्बनम् , 
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रोद्नाद्धिक प्रदीपनम् ; भवलोककानां हासादिकमनुभावः; 

छल(दिठ्यौभे चारी । काठयनिकदधिरेतेः संवङितितया कसास्यः 

स्थायी षद इचर्व्यमाणो हस्यो रश्च इति भ्येचम् । पूर्वो 

हाहरण हस्या न म्राम्य आत्मस्थक्ष्च । भत्र भ्राम्य 

परस्थश्चेति भदः ॥ १११). 

भथ करणं कक्षयति- 

चाकः स्थायी नवेद्यस्य तमाहुः करुणं रसम् । 
श्रिये प्रियेण चेदेष किं करोतु स्तनंधयः 
न चेद्सद्य बधव्यामिति मोहमियायसा॥ 

क 

अत्र प्रियमरणं विमावः, भ्रछापोऽतुभावः, दन्यविषाद्ादयो 
[3 {~ _ षे, 

ठेथभिचारिणः, शोकः स्थायी एभिः काव्यनिबद्धेरभि- 
र ५. ^, (। ९ 
चर्तिवा सवबःलवत्तया सहृदयः कख्णरखश्छस्यत ॥ यथा 

श्य् 

वा-- (दहा मातस्त्वरितासि छत्र किमिदं हा देवताः 

काश्चिषो पिक्भाणान्पतितोऽश्चनिहुतवदस्तेऽङ्ेषु म्पे दशौ । 

इत्थं बवेरमथैरुद्धकूख्णाः पौराङ्गनानां गिरश्ित्रस्थानपि 

रोदयन्ति शतधा छुवेनिति भित्तीरपि ॥ -- प्रभीतां मातरं 
प्रयबुश्ञोचन्तीः पौराङ्गनाः प्रक्ष्य शोचतः कध्यचिदुक्किरि- 
यमू । ह्वा मातः; कुत्र त्वरिताघिए हा देव्रताः, किमिदं 

कृतम् १ माद्यभानामा्षिषः क गताः? प्राणान्धिग्ये मातरिः 
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गतेऽपि तिष्ठन्ति । भक्राण्ड एवाङनिः पतितः । दुःखमेवा - 

दानित्वेनाध्यवसीयते । है मातः, यतस्तेऽङ्खषु हुतवहः प्रञ्त्र- 

ठति । दशौ च दग्धे | इत्थं अर्ब रद्र यथा भवतितथा 

अत एवाषै एव रद्धा अतएव करणा: शोकावहाः पौर ~ 
श्रीणां प्रखापाधित्रगतानपि जनान्योद्यन्ति, चित्रभित्तीरपिं 

शत्तथा कुवन्ति । -- दयन्न मृता मातालन्वनाविभावः, हुत- 

वद्रज्वछनादिकञुहीपनम्, अापादिकमवुमावः, तद्वव - 

शिता दैन्यचिन्वाद्यो व्यभिचारिणः, शोकः स्थायी । 
६, (= ---{>- एभिः काव्ये निबद्धेरमिनीतैवी संवदततया सहृदयैः 

कङ्णरपश्च्न्यते ॥ ११२ ॥ 

भथ रौद्रं लक्षयति-- 

कऋोधः स्थाधी भवेद्यसय सतु रौद्ररसः स्डतः।! 
कुखारोऽयं कठोरास्थिखण्डनोदच्त्खणात्करतिः । 

भिन्थादङ्गानि भूपानां येश्रेथा मे पिता इतः ॥ 

अत्र परञ्युरामगतः क्रोधः स्थायी, क्षलिया आलम्बन - 

विभावाः, पिवृहननञुदीपनम्) परुषभाषणादिरतुभावः 

तदलुमिता भौद्रयामर्षाद्यो व्यभिचारिणः ।॥ यथा वा 

“छतमतुमतं दृष्टं वा यैरिदं शुरु पातकं मचुजपद्युभिर्निरम यौद - 



चहुं उद्धा: । १७५ 

भेवद्धिरदायुपैः । नरकरिपुणा साध तेषां समामङिरीटि- 
नामयमदमद्मेदोमवैः करोमि दिक्च बलिम् ॥*~ 

शवं हि द्रोणवधक्रद्धस्यावत्थाप्नो वचनम् । ददं द्रोणवध- 
रूपं गुर महत्पातकं यैन जपञयुभिः पश्प्रयेधूटद्युन्नादिभिः 
कृतम् । पञयुवद्विवेकी न चेत्को वा संन्यस्तशखमाचा्यै 

हन्यादिति भावः । वेिर्मयरैरतिकरान्तधम बेतुभिनैरकरि- 

पुप्रभतिभिरलुमतं वा येभेवद्धिरन्येः कषतव वा । 

नन्वस्माकं धृष्टद्यन्ननिवेरणे न सामथ्यमतस्तृष्णीं इष्टमिति 

नास्माखपराथ इत्यत इक्तयुदायुधै रेति । तेन तक्निवारण- 

सामर्थ्य ऽप्युपेक्षितपरिति व्यज्यते | तेषां भीमाज्जुनक्नहितानां 

नरकरिपुणा संम भवतामस्नच्दोमांसेिशां बरहि करेमि । ~ 

इयत्र धृष्टद्यम्नादय आम्बनति मात्राः, गुङुवधाद्य इहीष- 
नविभावाः) स्ताटोकालापोऽनुभावः; उग्रतादयो व्यभिचा 
रिणः, क्रोधः स्थायीति ध्येयम् ॥ ११३॥ 

रीररध लक्यति-- 

स्थाय्युत्साहो मवेद्यख स वीररस इष्यते ॥ 
चापमानय सलौ भिते शरां थाशीविषोपमान् । 
सागरं रोषयपिष्यामि पद्यां यान्तु द्ुवंगमाः ॥ 

1९. 12 
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अत्र सागर भाहृम्बनविभावः, ससरम्भाङापाद्िरनु- 

भावः, तदनुभिता गवादयो ज्य्रभिचारिणः, उत्साहः 

स्थायी । यथा वा 'श्ुद्राः खंत्रासरमेने विजहित हरयो 

भिन्नदाक्रेभकुम्भा युष्मदरत्रेषु कलजल दधति परममी सायकाः 

संपतन्तः । सौ मिन्े तिष्ठ पात्रं त्वमसि नहि रुषां नन्वहं म. 

घनादुः फिचिद्धुभङ्गटीलानियमितज रथिं राममन्वेषयामि॥ ' 
५ 

~दह श्लुद्राः पराक्रप्रगन्धानभिक्ञा हरयः कपयः, एनं 

संत्रास मुञ्चत । कतः ए भिन्नेराबतङ्कम्मा सीया; शरा 
भवदङ्गेषु सपतन्तो खला वहन्ति । भत्र युष्मदिति गत्र. 

प्वित्युक्लया भवतां सवरैषामखिष्छङ्गानां युगपहक्ष्यसेऽपीति 

व्यञ्यते | सौमित्रे सुमित्रापुत्र्यतिबाहत्वम् | तिष्ठ॒ निभेय- 
मास्स्व | कुतः १ मम रषांलवं न पात्रमस्ि । यतोऽयं 

मेघनादः । यः शक्रमपि बह्धवानसि सोऽहमिति 

उयञ्यते | नन्विति प्रसिद्धौ । न्च तदि कस्ते श्षौचंस्य 
विषय इयत धआह-- रामं किंवेदन्वेषयाभि, तस्य 

शुरमन्यत्वात् । श्ुरतामि प्रानमेव तस्य सरंभावियति-- 

श्रुभङ्गेति । भत्र राम माङस्भनविभावः, जल्धि- 

नियमनादिसदीपनविभावः) रमान्तेषणादिरतुभावः, तदनु- 
[+ 

मित्ता गर्वीद्यो व्यभिचारिभः, इर्लाहः स्थायी । अथै च 
[५1 

वीररघो रणवीसे दयावीरो दानवीरण्वेति त्रिविधः । तत्राय 



चदु उद्छसः । १७९ 

उदाहृतः ॥ द्वितीयो यथा- ' सिरामुखे स्यन्दत एव रक. 

मद्यापि देहे मम मांघमस्ति। तरिं न पश्यामि तवापि 

वाबर्कि भश्रणाक्छं विरतो गरुह्मन् ॥ ' --इयं हि नागा- 

नन्दे गरड प रीकृतशङ्ुचूडा्थं स्वदेहं गदडाह्।रतया कृत. 

वो जीमूदवाहनस्य खथेयौवलोकनवि यस्तिमितं गररमन्तं 

भरल्युक्तिः ॥ दानवीते यथा-- ‹ कर्णश्चस्कवचं ददीत हरय 

शाक्ते बृदीर्वा स्वयं जन्मारभ्य समाजञैताय यसे दत्ता 

निवापाक्ञङ्िः | स्वापि ज्ीवनदायिनोऽपि मुने सन्येव 
तेषां पन; प्रस्तावे कतमस्तवास्तु तनयो यो विक्षये 

पाण्डितः ॥ `~ यदि कवच देये तद्! शक्ति बृहीला देय- 

मिति वदन्तं भां प्रति कणवचनमिदम् ॥ ११४॥ 

अथ भयानकं छक्षयति-- 

स्थायी भावो मयं यख मयानकरसस्तु सः ॥ 
चनगर्जितमाकण्ये विक्ान्लो गिरिकन्दराः। 
ताभ्यः प्रतिध्वनेर्मीता जिवतैन्ते सगामेकाः॥ 

भल्ल धनरवादिराछम्बनविभावः, गिरिकन्दृराप्रवेशादिरत 

भावः, तदृनुमितो वेगादिव्येभिचारी स्थायी मावः ॥ 

यथा का~ 'प्रीवाभङ्खाभिरम मुहुरलुपतत स्यन्दनं बद्ध 
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दृष्टिः पश्येन प्रविष्टः शरपतनभयाद्ूयला पुवेकायम् । 

दर्मेरषांवलीहैः प्रमविवतुखघ्रंकिभिः कीणेवत्मौ पषयोद- 

भ्ष्टुतल्वाद्वियति बहुतरं स्तोकयुव्यौ प्रयाति ॥' - अनु- 

पतति पश्चादागच्छति स्यन्दने रथे प्रीवाभङ्घेण कण्ठकाण्ड- 

विब्नेनाभिरामं यथा भवति तथा सहुबेददृषटिः, करः पश्चा- 

द्धागे पतिभ्यत्तीति भयास्पश्चाद्धामं सवेमाधिक्येन पूर्वैकायमबिष्ं 

छृवेश्रधेचवितैः प्रमवशविगृतान्युखादूरय द्वद्भः कीणेस्रणि- 

र्यं मृगः समधिकप्रुत्तिमत्तया नभद्यधिकं प्रयाति भूमावस्पं 

प्रयाति । -इलयत्न स्यन्दन आलम्बनविभावः, तवलुपतनभु- 

हीपनम् , पूर्वकायप्रवेशघ्न मविद्रतयु ल्रस्वादयोऽलुभावाः, तद्- 

सुमिता: शङ्कात्रासादयो व्यभिचारिणः । पएत्ैभयाख्यस्य 

स्थायिनः परिपोषाद्यानकरसः । यद्यप्यत् च्रास्रस्य व्यभि. 

चारिणः स्वक्षब्देनोपादानमयुक्तं तथाप्यनुभावस्य पूवका- 
यप्रवेशदेः छंमसाधारण्यादज्ञ त्रास्रस्य स्वशब्देनोपादाने- 
ऽप्यदोष इलाह; ॥ ११५ ॥ 

भथ बीभस्घं क्षयति 

स्थाथी जु्ुष्पा यच्नस्वा 

त्स बीभत्छरसः स्ततः । 



चथ उद्ासः। १८१ 

अन्लप्रोतकपाद्ाटीभ्रूषणारावभीषणा । 

पीतोच्छर्दितरकाक्तस्तना तिष्ठति ताटका ॥ 

अन्न ताटकाडम्बनविभावः) तदीयान्त्रपरोतकपाङलीभुषण- 

ठ्वादिरुषौपन विभावः, तदीश्रणजानितवक्श्रकूणनाङ्कसह्टया- 

दयोऽलुभावाः, तदनुमिताः कङ्कादयो व्यभिचारिणः । 

एभिः परिपुष्टो जुगुप्साख्यः स्थायी बीभत्वरघः ।॥ यथा 

व~ ‹ बल्छृलेच्छल कृत्ति प्रथममथ प्रथूत्वेयमूयांच्ि मांसा- 

न्यसरिषफकप्रष्ठपीटाद्य षयवुरमान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा । आन्त. 

स्नाय्वन्तरनेत्नः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्कादङकस्थादस्थि- 

संथिस्थपुटगतप्पि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥ ̀ ~ गजादीनां निह" 

तानां कृत्तिं चमे प्रथदयु्योच्करृल प्रुन्युल्सेधभुयास्युप- 

चयभूयिषठान्यंघ्नयोः स्फिचोरूरसंधिप्रदृश्षयोः प्ृष्ठपीठाद्यव- 

यवेषु च सुखभान्युप्रपूतीनि दुः घबहदुगेन्धानि मांसानि 

जग्ध्वा भक्षयित्वा स्नायवोऽधिबन्धनधिरा भन्त्राणि चिरा 

न्तराणि नेत्राणि चा्तानि भक्ितानि येन स तथाभूतः 

प्रेतरङ्कः भरतेषु पिशाचविशेषेषु दरिद्रः शिद्युवी, भङ्कस्थास्क- 

रङ्काच्छरीरादस्थिखंधिषु स्थपुरत्तया निन्नोज्चक्ततया गत स्थितं 

क्रव्यं मांसमव्यभ्रमस्वरं प्रकटितदशनः घन्मत्ति भक्षयति । - 

इलयन्न प्रेतरङ्क आङम्बनवि भावः, षदीयं कृत्युरन्तनादिकमु- 
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पनम्, तदवखोकनजनितो माधवश्य सुखविकायादिरतुभावःः 

वदन्ुभितास्तराश्चादयो म्यभिचारिणः । पएभिजुगुप्ाख्यस्था- 

यिनः परिपोषाद्रीमत्सरसश्वव्येते ॥ ११६॥ 

अद्भुते छश्वयति-- 

यन्न स्याथी विस्मयः स्या- 

त्सोऽद्धलाख्यो रसः स्मरतः 

अनादिकिटिहैसाभ्यामप्यद्टाङ्किशेखरम् ` 

अहो महो महदह महयाम्यधिमानसम् ॥ 

अय ॒चाद्धुतरस दिव्ये मालुषश्चेति द्विविधः । तत्र 
दिव्यविभावकस्वे दिव्यः) मलुष्यविमावकतवे तु मा. 

घषः । तन्नाद् उदृह्ृतः ¦ तत्र महेश्वर आल 

स्वनविभावः;) तदुसुस्मरणजनिता मेत्रविकास्दियोऽतु- 

भावाः, तदसुभिता हषोदयो व्यभिचारिणः । एभिर्विस्मय- 

स्य परिपोषादद्धुतरधन्चञ्येते ॥ माुषो यथा~ चिं महानेष 
चताविकारः क कान्तिरेषाभिनवैव भङ्गा ¦ लोकोत्तरं वैयै- 

महो प्रभावः कप्याकरतिनूतन एष सर्गः ॥ "~ युद्ध्ंनद्ध 

कुशमवेक््य रामभद्रस्य चचनमिदम् । एष बारोऽपि मह्।- 

निव भाति चित्रम्, अस्यात्रिकारो बताश्चयैम् , एषा कान्तिः 



चतुथं उ्धसः । १८६ 

कर कुत आगता, मङ्गयव्थिविराभिनवैवानसुभूदपू्वा, भ्य 
घै छोकोत्तरम् , अस्य भमावः प्रसुखमहो, भध्याङृतिरवय- 

वसस्थानावशेषः कायि वाङ्मनसातीता, तस्मादस्यैषर पता- 
दशः सगैः खष्टिनूतन एव टोकसष्टिविक्षण एव ।- इलयत्र 

कुश आदम्बतविभावः, तदीयमहस्वाद्य उदहीपनदि मावाः 

तद्वरोकन जनिता रामस्य नेत्रविक।साद्गरोऽतुमावाः, तद्- 

नुभिता दषीद् पो उ्यभिचारिणः | एभिर्विस्मयस्य स्थायिनः 

परिपोषादद्भुतर घश्चव्येते ॥ ११७ ॥ 

एषां स्थायिभावं छक्षणपुच्यत्त इति प्रतिजा्नीते- 

रतिहासद्व शोक कोधोत्साहौ मयं तथा । 
गुष्सा विस्मयश्चेति स्थाथिनां लक्ष्म कथ्यते ४ 

स्पशम् ॥ ११८॥ 

सत्र खमान्यदश्रुणमहू-~ 

चिरं चित्तेऽवनिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽनु्न्धिभिः 

रखत्वं प्रतिपद्यन्ते प्रवृद्धाः स्थायिनस्तु ते॥ 

ये चित्त चिरं वासनत्मनावतिषठन्ते, अनुवन्धिभिविभा- 

वाहिभिः सेबध्यन्ते, ततः प्रवरद्धाः सन्तो रसत्वं प्रतिषदयन्ते, 

ते स्थायिन इत्युच्यन्ते ॥ ११९ ॥ । 
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रक्षणान्तरमाद-- 

विरुदधैरविरुद्धैवो भावेविच्छिदयते न यः) 
आत्मभावं नयल्यन्यान्स स्थाथी छवणाकर्ः ॥ 

विशदः स्थाय्यन्तरैरविच्देव्वभिचारिभिर्वा योन विच्छ. 
द्यते ¦ भत एव माङूतीपरिणयार्थं महामा सविक्रयपरसङ्गन 

हमक्षानवाटं गतस्य माधवस्य प्रतरङ्कुःदिदशेनेन जुगुप्ायां 

सशुद्धुवायामपि न रतेर्विच्छेद इति द्रष्टञ्यम् । अन्यान्वि- 

भावादीनाह्ममावमाल्मना सडइलादविषयतां नयति स 

स्थायीवयाहुः ॥ १२० ॥ ` 

एतेषां प्राधान्यमाह-- 

भावान्तयोषपकायत्वात्पधानत्वेन ते मताः" 
~ (६. ते स्थायिनो मावान्तैरतुभावेव्यैमिचारिभिश्चोपका्यतय) 

प्राधान्यं भजन्ते । वदुक्तम्-- ‹ ध्यायिनामेव भावानञुष- 

काराय स्वेदा । वतैन्ते घासिविका भावा भावाश्च व्यभि- 

चारिणः ॥' इत्ति ॥ १२१४ 

विशेषङश्चणानि रल्यादीनामा६-- 

मनोचुङ्रेष्वधेषु सुखसरवेदनं रतिः । 



चतुथं उह्छासः । १८५. 

इषछछाधेस्य त्वसंप्राक्षौ सैषोत्कण्ठा निगद्यते $ 
(५ कि क 

थविपयकः सुखाकारो मानां वृत्तिविशेषो रतिः। 
चैत्र रतिरिषटार्थश्याखपराप्ताबुर्कण्ठेव्युच्यते + १२२ ॥ 

हासं कश्चयति- 

हासो विकृतवषादिदशोनान्मानसी किया ॥ 

वि्घतत्रेषवागादिदर्नश्रवणादिना यश्चेतसो वृत्तिविशेषः 
खहासः ॥ १२३ 

शोक रश्चयति-- 

शोाकश्िस्तश्य वेधुयेमभीष्टविरहादिभिः । 

दष्टविरदादनिष्टप्राप्टया परदुःखददौनादिना का यच्वित्तस्य 

वैधुर्यं शुन्यता स ज्चोकः ॥ १२४॥ 

क्रोध ठश्चयति- 

धतिक्लेषु चित्तस्य वैरस्य ऋतोध उच्यते ॥ 

परतिकूखत्रिषय कचित्ततरैरस्यं कोधः ॥ ११९५ 

उत्साहं छक्षयति-~ 

चित्तस्य स्थिरता स्वैकार्येषूत्साह इष्यते ॥ 
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महति संकटे प्रत्रिऽपि य्धत्तस्य प्रारब्धकायनितदणोन्धुखय 

स दत्सु: | १२३६॥ 

भ्यं छक्षयति-- 

भयं चित्तहय वै्धभ्यं दयाघ्रादिजनितं विदुः ॥ 

व्याघ्रादिष्िखशशेनादिभयहेतूपनिषाते तत्परिदारपरिज्ञने- 

नेविकततव्य तानभिक्ञता भयम् ५४ १२५७ ॥ 

जुगुष्सां छश्चयति- 

गुप्सा निन्यताज्ञानं दोषश्चदश्नादिभिः। 

अर्थेषु वोषदसेनादिना या निन्द्ताधीः स। गुप्ता ॥ 

विस्मयं छशक्चयति--~ 

अपेद शेनाचित्तविस्तारो धिस्मयो मतः ॥ 

टोकोत्तरवस्तुदशषनादयचत्तस्य मिस्त।रः स विस्मयः ॥ 

भथानुभावार्छक्षयति-- 

अनुभावा षिमावादिजन्थास्तव्यञ्चिक्षाः कियाः" 
८ „6 [^ ज ̂ > > विभावेत्यभिचरिभिश्च जन्या विभावानुभावव्याज्लका भुजा- 
कषेपकटाक्षविक्षिपादिकाञचष्टा भनुभावाः | १३० ॥ 



चघ्ुथे उ्छासः । १८७ 

यद्यप्यञुभावमेद्ा एव स्तम्भप्रख्याद्यस्तथापि (विभा. 

वैरलुभावेश्च साच्तिकैव्यमिचारिभिः। भानीयमानः खादु- 
त्वं स्थायी भावो रखः स्मृतः ॥` इति दरारूपके सात्त्व 

कानामनुमावाद्धेदेन नि्देशात्तान्प्रथङ्निरदैशति-- 

स्तम्भः प्रकयरोभाश्चो स्वेदो वैवण्यंवेपधू । 
अश्च वैखयसिलखष्टौ सार्काः परिकीतिंताः ॥ 

स्पश्ाऽ्थः।| १३१ ॥ 

तेषां घामन्यखक्षणमाद-- 

सात्विकाः परषुःखादिभावनानावितात्मजाः ॥ 

परगतघुखदुःखभ।वनाभावितात्मत्वं सच्वम् 1 ततो भवाः 

सास्विकाः । १३२ ॥ 

तत्रं स्तम्भ रक्षयति-- 

स्तस्मो रागादिसंभूतं निष्क्रियाङ्कस्वसुच्यते। 
कीलिता कामवाणेः किं निलासीत्तमेक्ष्य सा। 

१ 

यथा वा--' चित्ते निधत्ते सुदती यद् स्वां निःस्पन्द्तामेति 

तद्धा नितान्तम् । कर्थं क्ष॒मा स्पन्दितुमाङयश्य चिश्वंभराभार 

शति स्वीयम् ॥' इति ॥ १३३ ॥ 
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अथं पठः 

| > मूच्छ 
प्ररयः सुखड्कःखाद्येरन्तरिन्द्रिय ूच्छनम् : 
हरिणाक्षी तमाखद््य मग्ना मोहमहाणेवे ॥ 

यथा बा ध्यानावधानाबन्नरागतत्वदादिङ्कनानन्दजमो8€- 

भाजः । परिर्फुरन्तः पुलकपरोदाः प्रणेष्ु तन्व्याः भरतिमू- 

भवन्ति ॥' इति # १३४४ 

रोमाञ्चलेदौ रक्षयति-- 

रोमाश्वः पुलकोद्धेदः स्वेदस्त्वङ्ल्रोद्गमः ॥ 
पुलकेरदिरन्लयन्तःकाभवाणाग्प्रियाममे । 
स्मरराज्याभिषिक्तेन स्विन्नाङ्खी कामिनी वभौ 

यथा वा--' सेद।म्बुचिक्ते हृदये सुदत्या रतीष्रिता संप्रति 

रागवीजम् | अङ्कुरयनकि पुलकरापदेशञाद्पुनःपुनः तिस्चति 
वाष्पपुरैः ॥' इति ।। १६५ ॥ 

अथ त्रैवण्येम्-- 

चैवण्यं रागरोषादेजनिताङ्गषिवर्णता । 
आसीत्पियङ्कटयामापि हारकाण्डविंपाण्डरा ॥ 

सथा वा-- (अघावपूवेः स्मरधातुवादी संताप्य घरंप्य 



चचुर्थं उह्ासः । १८९ 

रसानुबेषात् 1 सुवणेमस्याः पुसः कशसीरं दुषणमेव दव. 
मातनाति ॥› इति \॥ १३६ ¢ 

भथ वेपञ्ुः-- 

राग मीव्यादिजानितं वेपथुगौच्रकम्पनम् । 
कदलीव चकम्पे सा यामीति प्रेयसोदिता 

यथा वा-- " मधुद्रवैमैन्मथसायकानां स्वेद्म्बुभि; सिक्त 

शरीरयष्टिः । तत्पश्चवावैस्तरला तदीयगङ्खैः स्फुरद्भिः पु 
कैवृता सा इति ॥ ९३५ ॥ 

अथाश्रु ठक्षयति-- 

अश्रु नेलोद्धषं वारि दु*खरोषप्रहषेजम् 
तस्था, परियेक्षणोस्काया नेते वाष्पपरिष्ुते । 

यथा चा-- ‹मभ्ये नभो मन्द्स्रमीरमस्याः श्वातते घुधादी- 
भ [| 

धित्तिधाम हास । युवं नितम्बे च पुरा निधाय नेत्रे विधा- 
[४ 

त्राद्य निधीयतेऽम्भः ॥` इति ॥ १३८॥ 

[प [६ 

भथ वैस्वयम्-- 

भबेद्रदभाषिलवं चैखथं प्रमदादिजम् । 
बाष्पोपर्द्रकण्ठासा दाद नो यक्ति कियन # 



॥०॥ 
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[2 [> 

यथा बा (किमत्र चित्रं वद् कीरबाभी विद्ठाधिनी साजनि 
+. ञे यदुनाथ यत्ते सुक्तिसथास श्रुति- 

+ 

विष्ठरेति । इदं तु 

संगतापि ,}' इति ॥ ९३९ ॥ 

भ 

अथ ज्यभिचारिणा निर्दिश्ति--- 

निर्वेदग्कानिशाङ्काख्यास्तथास्यामदश्रमाः । 
आलस्पं चेव दैन्यं च चिनत मोहः स्दतिधृति। ५ 

व्रीडा चपलता हषे ञावेगो जडता नथा । 
गव विषाद् ओौत्सुच््यं निद्रापस्मार एव च ॥ 

घुं विचोधोऽमषेथाप्यवाहित्था तथोग्रता । 
[स © 

मरतिव्योधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ 

त्रास्व वितर्कश्च विज्ञेया व्यद्निचारिणः। 
त्रयखिशद्मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः 

स्पष्टम् ॥ १४० ॥ 

परषां सामन्यलन्रणमह--~- 

विशोषेणाभिघ्ुख्येन स्थायिनं ज्ञापयन्ति ये । 
जनुभावादिहेतुस्तान्वदन्ति व्यभिचारिणः ४ 
स्ष्टम् ॥ १४१ ॥ 



चतुथं उङ्खसः १९१ 

तत्र निर्वेदं ठ्चयति-- 

(क दःखेष्यातत्वबोधादेर्निवेदो निष्फलत्वधीः | 
फलं किमतैः सखि मे पदोखण्डकर पियेः ५ 

यथा वा--, कृतं मणेः कि षडिरल मे प्रयो जनं छ असवा - 

स्तरण । दिताय नेच हिमवालुकतेति स्यं निरन्दधे शिशिसोष 

चारान् ॥` इत्ति „ १४२ ॥ 

अथ ग्छानिः-- 

५ वरूस्यापचयो गछानिर्वैवण्योरतिकारणम् । 
धराधराद्पि गुर वेति सा माणिकन्दुकम् ॥ 

यथा वा~- ‹ अहयेभारादिव हन्त दाराहूनाघुना द - 

गजेन्द्रयना । महभ्ूतं त्वां हृदये बिभर्विं मनोभवाज्ञाभ- 

हिमा ख एषः ॥ ' इति ४ १४३॥ 

भथ शङ्का-- 

आअनिषशाभ्यागमोत्परश्चा शङ्का ठल्ादिसमनका ॥ 
ज्ञास्थल्यम्य इतश्च त्वां हृदा साप रिरंसया ¦ 
स्वाङ्गीणैस्तु पुलकेरथापि पापि लक्ष्यताम् # 

यथा बा-- ' जानाति यावज्ञनतेति शौरे परिस्फुरत्पाण्डि- 
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५, वव 

मगोपनाय | भज्ञातती मानखजप्रिदरीप्िं करति पुग्धा 

धन घारमङ्कं ॥ १४४ ॥ 

भथासुया-- 
0. का, 

परोत्कषांसदिष्णुत्वमसया परिकीर्तिता । 
वीक्ष्य प्रियान्वितामन्यां बालासीदरणेश्चषणा ॥ 

यथा वा-- ' महीयत्ते माधवघंगततेयं वी मवला पुषिता 

वराङ्खी । भलोकयेलादिभुदीरयन्तीमालोकते माधव नित. 

भूः ।'--पाधके प्रति शकिमिणीदूतीत्रचनमिदम् । भत्र 
-ेषरमहिश्ना वर्ट्प्रा माधवसङ्गति वदन्तीमाष्टीं प्रति र 

किमिण्य! असूया न्ितभ्रूदि्यनेन ग्यञ्यते ॥ १४५ ॥ 

अथ मद्ः- 

संमोहानन्दसंमेदो भमदिरगदिकतो मद् । 
[| #\ 

वद््यसंगताथं स्रा पियचिन्तैकतत्परा ॥ 

स्पश्चम् ॥ ९४६ ॥ 

अथ नमः 

अमः खेदोऽध्वरस्यादिजातः खेदादिकारणम् । 
सुद्स्त्वदागतिभ्रान्या खिद्यते सा गतागर्तेः ॥ 



चतुथं इष्वासः । १९६ 

मदश्नमौ यथा वा--ः हृखलकाण्ड हरिणेक्षणा सा एय 

रोदेदयथ साश्रुपूरा । गतागतैः खिद्यति केवहेरवन्चिन्ता * 

सवास्वादनमन्तचिन्तः ।' इयत पुर्षे मद ₹न्तरार्धं भ्रम इच् 

उ्यञ्यते ॥ १४५७ ॥ 

अथालश्यम्-- 

क्वियास्ु मान्थमारस्यं सुखष्ुःखमदादिभिः। 

क वात्तौ गरहकरलयेषु लक्ताहार विधेस्तनोः ॥ 

स्पशम् ॥ १४८ ॥ 

अथ दैन्यम्-- 

सन्त्वत्यागादनौद्धसयं दैन्यं का्षण्यसंमवम् 

श्ण पिधेहि शीतांशचं सखि ते शतश्षोऽस्तकिः।; 

आशठस्यरैन्ये यथा बा 'आडीजनादेश्षमपारयन्ती कषठ 
च, [+ , क, 9 भ 3 ९. ५५ 

कटाद्धैशुनितक्रियासु । त्वद््तिकं प्रेषयितुं प्रियोक्तीत्रवीति 

भूय; परिचारिका ` इयत्राद्रयेन क्रमादाडस्यदैन्य- 

योव्येक्तिः }॥ १४९ ॥ 

अथ चिन्ता-- 
ए. 13 
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हृष्टानभिगमाखयानं चिन्ता श्ुन्यत्वतापक्त् । 
किमप्युक्लमितेकश्रूष्ययाति त्वयेव सा॥ 

प्प्टटम् ॥ १५० | 

भथ मोहः-~ 

मोहस्तु सूच्छ्न नीतिद्ुःखवेशालुचिन्तनेः। 
निरीष्येन्डुं रथाङ्गीव निरीहास्ते निकास सा ॥ 
[५ निक । 
चिन्तामोह्ा यथा बा---°स्वयं क्रिमप्यस्फुदमालपन्ती पृष्टा 

५ १ 

यनन प्रतिवक्ति किंचित् । समाधिद्छीनेव ततः क्वणित खा 
९५, , १, नि ९ 

छापिसंमीङतद्ो चनास्ते ।।) इलयत्नापि क्रमाचिचन्तामोहयो- 
च क 

द्थौ्यामभिन्यक्तिः ॥ १५१ ॥ 

अथ स्मृतिः-- 

स्मरतिः पूवीलुभूताथविषयं ज्ञानसुष्यते । 
पुरा तथायुरक्तस्त्वं जालोऽश्य कथमीहहाः ॥ 

स्पष्टम् ॥ १५२ ॥ 

` अथ शरतिः- 

धुतिधिन्तस्य जैःर्प्षयं ज्ञाना मीषटागमादिनिः। 
तदेकसक्तं मच्िवन्तमसारं मनुतेऽखिरम् ॥ 



चतुथं उह्छसः । १९५ 

स्मृतिषृती यथा वा -- ‹ क्णांतियिष्वं गमिता पुरा यक्कथा 

न्ति तदीयां सखि कौतेय घं 

) इदयन्नाप्यधाभ्यां स्प. 

३। 

त्थानन्द्ममन्दृमाघत् । कौ 
® क [कष ५, (५ | क म ^ 

गभः [कमन्यामरिवि चरवाति ॥ 
[+ 3) भ 

तिश्ुता कमब्यञ्यत । १५३] 

अथ व्रीश-- 

चतःसंकोलनं कीडा स्तुतिरागादिक्षंसवम् । 
तभालोक्याजचत्तन्व्या मीलितं नयनदयम् ॥ 

यथा बा-- ° अदहूय लीख्युकमाद्रेण वाहूपरि न्यख 

बहूषलकास्य । स्वद्न्तिकं प्रेषयितुं छततच्छ। न वाचिकं वक्ति 

न जोषमास्ते |` इति ॥ १५४ । 

अथ चपलता-- 

'यावप्रकाश्नपरा चैषा चपलतोच्यते 

हारं स्प्शत्युतरीयं खमयत्येक्ष्य सा प्रियम् । 

यथा बा-- ४ दृषा चमम्ने तरणी स्परशन्ती कणौन्तखोल्य- 

नङकान्करेण , क्षणं प्रवालश्रवणावतेस प्रषत्त वैतथ्यपदे- 

ऽभिषिक्तम् \ ' इति ॥ १५५ ॥ 

अथ दरषः- 
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मनःपरसादो हषः स्यादिष्टावाप्यादिसंभवः 
दृष्टे पियेऽभ्नजन्तन्वी वषौनीपलतोपमाम् ॥ 
स्पष्टम् | १५६ ॥ 

अथवेगः-- 

इषछटटानिद्ागमाल्लात आवगश्चित्तविश्रमः । 
निकषस्य स्तनितं सद्यः सस्वजे मानिनी चठम् ॥ 

हषैवेगौ यथा बा--"पच्चायुघाप्तो विधुरच्चतीति चन्द्र 

खथदिश्य सखीभिरक्ते ! क्षा कं विदुतफुहविरोचनाभ्जा 
खसतोत्तरीयाभरणोजिहाति ॥` इति । इदं क्रुष्णं॑भ्रतति 

रकिमिणीदूततीवचनम् । अत्र वत्तीयचनुधपादाभ्यां क्रमेण 
हषीवेगाभिव्यक्तिः ।! १५७ ।' 

अथ जाञ्यम्- 

जाड्यमध्रतिपत्तिः स्यादिष्टानिश्ागमादिषिः 
भिये समागते तन्वी न किंचिहुधुषे क्षणम् ५ 

अन्न प्रियसमागमेचा्रतिपत्तिवणैनास्ाख्यं व्यज्यते । यथा 

वा---' संचरिष्प्रषणसाहश्चिक्यं कन्याजनानां न कदापि 
भन्यम् । कामोऽपि मोहं कुरते बतेति कवंज्यमेषा न किम- 
त ॥ १५८ | 

॥ श ५ 



चतुथं उद्छासः । १९७ 

भथ गवै: 

आत्मोत्कर्वोऽन्याधिष्षारपूरा गर्वा बलादिजः । 
तुर्या मथा किं खा धृरतं रूपेण तव या प्रिया ॥ 

९. न्व अन्न सपञ्ञीनिन्दा पूवैकमाहमोस्कषेभ्रतीतेगैबो ठ्य्यते । यथा 
वा-- ‹ ततस्तु तेभ्यस्तरुणीमतही श्रुत्वा तवात्मन्यनुराग- 

शेखीम् । अन्यावनीनायककन्यकाभ्यो धन्यादमेवेल्भिमन्यते 
स्वा ॥ ' इति ॥ १५९. ॥ 

अथ विषाद्ः-- 

विषादश्चेतसो मङ्ग उपायापायचिन्ततैः ॥ 

गतं तेनैव म चेतो मदनो मां न सुश्चति 
कूलतीमपि न पचामि किमन्र करवाण्यहम् ॥ 

खच्रोपायचिन्तनेन मनसो मङ्खकथनद्विषादो उयञउ्यते । 

यथा बा-- ‹ श्रणोमि चत्त गुणाननङ्गरुणध्वनिमौ बि- 

रीकरोति । परष्यामि चित्रे यदि पातकी मे बाष्पो विरोधीति 
असाक्रुखा सा ॥1 ̀  इति | १६० ॥ 

 अथौलसुक्यम्-- 

कालाक्षमत्वमोत्सुक्यमभिलाषादिहेतुभिः , 
न परं प्रहरव्यश्य पश्चवाणः क्षणोऽपि हा ॥ 
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अत्र क्षणोऽपि प्रहरबदाचरतीखयनेन कालाक्षमत्वप्रतिषादना - 

दौल्ुक्यं व्यज्यते । यथा वा-- ° दूती मनोतरेगवती दुरापा 
4 

दूरेवसां द्वारवती पुरी च । क्षणोऽपि हा कर्पश्चतायते मे 

करोमि फ वेति कथेति चिन्ताम् ॥ ` इति ॥ २६१ ॥ 

अथ निद्रा-- 

बाद्येन्द्रिधाणां चेकल्यं निद्रा दुःखश्नमादिभिः। 

स्वभे दषा पिये बाहर प्रसारयति सा ङुधा॥ 

अत्र स्वप्रदक्ष॑नेन बाह्यन्द्रियव्यापारोपरमप्र्ततिरनिद्रा व्यज्यते ॥ 

अथापस्मारः 

अपस्मरोऽति मील्यादेराङ्कलखीमाव इष्यते । 

खभ प्रथान्तं त्वां मल्वा मा यादहीलयाछुला शकचाम् 

अत्र श्शमाङु्टीभावेनापस्मासो उ्यञ्यते । निद्रापस्मार 

यथा वा--' निमीढयलयश्चि निशासु नेव निमेषमेषायथ नि. 

मरयेबेत् । धलुधेरं वीक्ष्य पुरः सुमाल धवलयविश्रान्त- 

मितस्ततश्च ॥? इति ॥ १६३ ॥ 

भथ सुप्रम्- 

सुसं तु सुखदुःखादेरन्तरिन्दियमीलनम् । 
चिरं निद्राति निश्िन्तं लदान्छेषद्युखादियम् ॥ 



चतुर्थं उक्तः । १९९ 

अन्न निरहिचन्तभिलयन्तारेन्द्रियोपरमप्रतीतेः सुप्तं त्यञ्यते । 

यथा वा--' कद् तद्ाङिङ्गनजातमीद् एधादयुघावारिषिमभ्न- 

चेताः । भुजान्तरे तस्य घुखं शयाना उजं विनेष्ये ऽ्भि- 

तीते सा ॥ इति ॥ १६४ ॥ 

अथ विबोधः-- 

विवोधश्रेलनावासिचम्माक्षिपरिखश्िकत् । 
चिरादुर्स्यम्रतां याता विद्धेवोन्मिषति क्षणात् ॥ 

श्घरोन्मिषतीति विबोधो व्यज्यते |} ९६५ । 

अथामषः-- 

क्रोधः क्रलापराधेपषु स्थिरोऽसघत्वमषहयुते । 
याहि याहि पिया यच्च कद्थंयसि किंषुया॥ 

अन्ालुनतयैपि प्रिये कोपाविष्करणेन क्रोधस्य स्ेपादमर्षा 
~ च 

स्यज्यते } विबोधामर्पौ यथा बा-~^राधान चाहं रतिर 
प भ बह्वभा ते परथि स्वङरिक पतितोऽसि यद्वा । यावद्रा 

4 कू) 4 भ्व 

प्यति साह्यु याहि या्हीत्युश्चन्ती मिषक्तीयमर्घं \ ¡ इति । 
7 

भत्र पादृन्नयेमामषस्तुयैपादेन विबोधश्च व्यज्यते | १६६ ॥ 

अथावहित्था 
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अवहित्थाकारशसिभवेद्यल्रादिसं मवा । 
निहयोति सत्वरागल्य निःग्वासं कम्पितस्तनम् ॥ 

अत्र सुरतश्रम जनिचनश्वाघस्य खस्वरागलया निहवेनावदित्था 

उ्यश्यते | यथा वा--प तमालमगपरे तरुणं समीक्ष्य तन्वी 

भवद्धावनया तदैव । लिभ्राखिषङ्गो सवितुः करेण खिन्ना. 

हइमस्मीति पलल्ञमाह ॥ ̀  इति ॥ १६५ ॥ 

भथोप्रता-- 

मपकारिषु पारष्यपुग्रता तजेनादिकृत् । 
जितोऽसि मन्द कंद्पे त्वज्नतास्ति ह्टदि परियः? 

शक्रापकासिणि स्मरे पाङष्यादुप्रता व्यञ्यत्ते | यथा बा--- 

£ माकन्द मन्दोऽखि यतो जुङकन्दं चवे न मे हन्त यदि 

अरवीपि । पुष्पाणि पुष्पायुधश्राधनानि भूषा तत्रैव स्युरिति 
जकीमि ॥ ' इति । अत्र सुङघन्द्प्रदृत््यकथनेनापकासिणि चूते 

मन्दाऽप्रीति पारुष्यादुप्रता व्यञ्यते + १६८ ॥ 

अथ मतिः 

विशदय युक्तिभिः शश्वदथनिधोरणं मनिः । 
ओवोभितुम्भते नेन्दुयैतो दहति मावसौ ॥ 
अत्र स्वदाहुकत्वयुक्ल्या चन्द्रस्यीवत्वसिश्चयान्मतिष्यडधते । 



चुं उल्लासः । ९०१ 

१ 

चथा वा---“ विनिन्यते हन्त बथा रसाः खमीपमीक्ञोऽश्य 

समागत्चत् निरन्तरं तन्पुरीनिनादेर्कुरितः स्यादयमि.- 

स्यत्रैति | ' इति ¦ अत्र निरन्तरपह्ठवितत्वाभावेल भगवो 

-रसाङघमीपानागमननिधौरणान्मतिः | शासख्ावधारणं मति- 

रिलन्ये ॥ १६९ ॥ 

अथ उयाधिः-- 

व्याधिः करीर सतापो विरहादिक्रतो भवेत् 
लस्या, शारीरसंतापो यद्यो हिमशरीतलः 
भत्र रारारतपेन व्याविहयञ्यते । यथा का~ ! करतापुचासा 

हिमबादुकाभिः सवाल्ुक्ायां हेमवापिकायाम् । दशानन. 
४ 

द्राहिक्चरानटाचिदेन्दश्चनानाठषदशां विधत्ते ॥' इति ॥ 

अथोन्माद्ः-- 

8 उत्कण्ठाहचश्ोकादेरन्मादथिश्तविश्रमः । 
४ आगते पियतमेलयालिङ्खाति रतासस्तो ॥ 

सश्र छतायां प्रियतपाच्नन्घ्युकस्योन्मादो उ्यञ्यते । यथा 

ता--‹न्रवीषि वेटूर्दिण वहम मे तदा समादाय तत्रैव 

पिन्छप् । कणोत कटयेऽस्य नान्यद्यल्स्तवास्मादिति 

याचते सा ॥ इति । अग्राचेतने प्राथनयोन्मादौ व्यञ्यते 
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भथ भरणम्-- 

मरणं सरणोध्योगो विरहादियवो मतः । 

चन्द्रसुद्रीक्षते बाला निजजीवितनिःस्पृहा । 
भच्र चन्द्रवीक्षणर्ूपमरणोद्योगेन मरणं व्यञ्यते। यथा 

वा--, चन्द्राट्यरीखावनचन्द् नादिवात्तौघु चात वध्वर्णिनी 

खा। भारामभूमाबलुि्रगात्ती चन्द्रातपं खप्रति सेवति 

खा || इति ॥ १७२ ५ 

अथ त्रान्नः---~ 

चासथिसस्स्य संक्षोम आकस्मिकभयादिसिः) 
मानिनी स्तनितं श्चुत्वा हठादालिङ्कति भ्ियम् ॥ 

सन्न मानिन्या हठालिङ्गननाकास्मिकमयप्रतीतेश्ासो ठयस्यते । 

अपस्मारोऽतिमीदयादेराङ्कल्टी मावः, त्रासरत्याकरस्मिङमयादा. 

कुली माव इति मेद्: ॥ यथा वा--- ( आशङ्कय भृङ्गार. 

मङ्गजातमोवीछतटद्कुतिमेव गुवीं । ध्यानागतत्वत्परिरन्भ- 

णाय दीना सुधास्रारयति स्ववा ॥ ! इति ॥ १७१ ॥ 

भथ वितक;-- 

# क ५ ॥ ५ [५ 

संदेहात्कलस्पनानन्दयं वितकः परिक्लीततः। 

प्रेषयामि सखीं यद्वा स्वयं धामि तदन्तिकम् ॥ 



चतुथं उह्छाष्ः । २०६ 

अन्न सखीं प्रेषयामील्यादिनानेकविकर्पकस्पनादहितका च्य- 

ञ्यते || यथा वा--' परयाम्यछिद्यामलूमाडि कचिच्स्वक्नो 

जु नाप्रोमि सदैव निद्राम् । भ्रमो दु नोदेति कदापि बाधा 
मभ्रैव मारस्य तदिलयवैति | इति ॥ एवं रसान्तरेष्वपि 

व्यभिचारिणो यथाद्चमवमुदादहायीः ॥ १७४! 

एवं काव्यनास्यसाधारणानष्टौ रसान्निरूप्य कान्यमान्रा- 
साधारणं नवम रसं चिरू्यति-- 

निर्वेदस्थायिकः काव्ये शान्तोऽपि नवमो रसः, 
संसारे किमसारऽस्मिन्मक्ति कुर भये मनः ॥ 
यत्र तच्तव्ज्ञानादिजनितनिष्फल्त्वर्घःरूपो निर्वेदः सखायौ छ 

शान्ताख्यो नवमो रसोऽपि काव्येष्वस्ति । अत्त एव व्यभि. 

चारिषु दभोत्ुक्यादिषु विद्यमानेषु निरवेदस्यामङ्गरभ्रायस्वेन 
प्रथमषरज्ुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचरितवेऽपि तस्य शान्तरस 

प्रति स्थाथस्वसुचनाथेम् । न चैवममर्स्यापि क्रोधरूपस्य 
रौद्र स्थाथेरेवात्तस्य वा प्रथममुपादानं किं न स्थादिति 

वास्यम् , स्थायिध्रकूरणे त॑स्य स्थायिस्वेनोक्ततया पुनस्तस्य 

स्थायित्वसू् चनातरैयथ्योदियाहुः । भन्ये तु-सैचित्तव्ा्ति. 
प्रविखयरूपः इम एव तन्न स्थायी , अत्त एव ( ज्ुगुप्ा- 

विस्मयश्चमाः स्थायिमाबाः पकीरतिताः' इस्युद्धटेनोकमियाहुः । 
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अमावरूपश्च तस्यः चेताश्त्तिष्धपत्वामावेन मावत 

योगादिव्यन्ये । न चाच्र काच्यप्रहणं उथेभिति वाच्यम् , 

न्न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचि- 
दिच्छरा । रसः ख छ्ान्तः कथितो रखन्ञः सर्व मवेषु स- 

भप्रमाणः ॥ ` इत्युक्ततया समस्तव्यापारप्रविख्यलक्षणस्यः - 

भिनेतुमश्क्रयतया तस्य नाख्यरसत्वायोगदिद्याहुः ) तत्रापि 

वनध्रवेशवि विक्तदैशमेवितदेस्तदमिग्य छ्जकस्याभिनययोग्यत- 

था नाट्यरदत्वमपि तस्याविश्द्धमिलयन्ये । न चामादिषिद्ध- 

रागद्वेषवासनानामयं न चवेणीय इति कथमस्य रघतति 

वाच्यम् , तर्हिं बातरागादिभिः श्रङ्खारादीनामप्यचवेणीय- 

तया रसत्वं न स्यात् | न चैवमपि भरतन तस्य विभावा 

-दनुपदेश्षत्कथं रसत्वमिति वाच्यम् , तस्य विभाव्य. 

तिपादनं परमपुरुषार्थतया खोकथान्रातिक्रान्तस्वात् । शक्ष्य 

च्व तत्र विचक्षणैः खयसुखश्षिवुम् । तथा दि--- भध्यात्म- 

श्सखाभ्या षसत्पुरुषसेवादयो विभावाः , यमनियमादयोऽनु- 

अवाः, मतिस्म्रतिधृतिचिन्तावितकदयो उयभिचारिणः ।- 

इलयाह्ः ॥ यथा वा--मअहौ वा हरे वा वर्वति रिवै 
चा सुह्ृदिवा मणौ वारृष्टवा कुघुमक्षवने वा दृषदि वा । 

वृणे वा सैणे वा मम खमटल्ञो यान्तु दिवसाः कचित्पुण्येऽ- 

रण्ये किव शिव हितेति प्ररूपतः | इति । जत्र भुजङ्गहा. 
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रस्षमदृक्तया परिकमेनिःस्प्टता, पुष्पास्तरणक्षिातङ्योः 

खमहष्टितया भोगोपकरणनिःस्परहवा, रिपुुष्टदोः घम. 

छिचया पुत्रषणारादिदयं तत्र सुहृत्पदस्य पृत्राद्युपलक्षणलवात् , 

माणिलोष्टयोः घमदृष्टितयार्ये्रणाराहिलयप् , वरणक्लैणयोः 

समदृष्टितयः दारेषणाराष्िद्यं चेयेषणात्रयराहिलयं च व्यञ्य- 
ते। तेन च कान्तरखाभिव्यक्तिः सषहटदयहृदय पाक्षिकः 
समेधत इति ध्येयम् ॥ १५५ ॥ 

रसभावतदाभाघ्रादीनां व्यक्तावचलक्त्यक्रमन्यङ्गय शइट्यु- 
क्म् । तद्रो निरूपितः । इदानीं प्राप्तावचरतया भावं 
निरूग्यति-- 

रतिद्वादिकेषया व्यञ्जिता भाव उश्यते । 
इयामा दूर्यव वामाङ्के पाटला देथलावतात् ॥ 

भादि शब्देन सुनिपूत्रगङनृषमिन्रादयो गृह्यन्ते । नन्वेवं पा- 

वलया; परमेश्वरविषया रतिरपि देवि षयत्वाद्धावः स्यादिति 

चेन्न; भत्र रतिशब्देन मन्मथानुहीपनीयप्रीतिविकतेषस्यैव 

विवक्षितस्वरात् । ततश्च पावलाः सदमेश्वरनिषया रिराभि- 

व्यक्ता सन्मथोदीप्यतय। शङ्ग(ररस फेय: ॥ यथा बा-- 

‹ कण्ठकोणविनिचिष्टमीक्ष ते काङकूटमपि मे महारृतम् ] 

भप्युपात्तममूतं भवद्पुभेदनबृत्ति यदि रोचते न मे }`-- 
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काछक्रुटमपि कण्ठकोणवितिविष्टतया भवह्धपुरभिश्रहृत्तीति 
ने महामृतं परमगप्रमास्पदम् , ‹ दुःखान्थपि सुखायन्ते विष. 

मण्यसृतायते । मोक्षायते च ससरो यत्न मैः स शंक- 

रः ॥* इत्युक्तत्वादिति भावः । भपरृतं पुनङपत्तपप्यनाया- 

सरखश्यमपि भकवह्पुषः सकाश्ाद्धेदेन वर्तेत यदि तदातन्नमे 

रोचत्त इति भक्तस्य कचि दुक्तिः । अन्न देवताविषया रति. 

व्येञ्यमाना भाव हस्युच्यते ¦ मुनिविषया यथा--' हृरलघं 

सभरति हेतुरेष्यतः ्युभस्य पूर्वाचरितेः कृतं शुभैः । शरीर 

भाजां मवदीयदृशेनं व्यनक्ति कार्तितयेऽपि योग्यताम् ॥' 

-मप्रतीदानीमधं पापं हरति ¦ नहि भूते भाविनिवाता- 

दशी प्रीति्यादृक्षी वर्तमान इति रील्या वर्तमानस्य प्रथम 

निर्देश्लः } तदनन्तरं भूत पिक्षया भानि प्रीद्यतिक्षयादाह- 

एष्यतो भविष्यतः ्युमस्य हेतुः । नैतद्धवह श्ैनम्तपुण्यैरं. 
भ्य भिलयाह् - पूवैमाचरितैः शुभः कृतं संपादितं भवद्यद शनं 

दारीरिणां काठत्नितयेऽपि योग्यताम् ८ चगो ऽभीष्टा्सं पत्ति. 

ध्यानसंगतियुक्तिघर ' इष्युक्ततयाभीष्टार्थ संपत्तयहेतां ठयनाक् । 
~-इति नारदं प्रति कृष्णवाक्ये कृष्णस्य नारद विषया रतिव्यं- 
उयते ॥ पुत्रतिषया यथा--- * पञ्चेह वतप रघुनन्दन राम- 
चन्द्र चुम्बामि मूधनि चिरं च परिष्वजामि | आरोप्य दवा 
हृदि दिकानिशमुद्रहामि बन्देऽथ वा चरणपुष्करकट्वथं ते ॥।' 
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भ 

इति । यद्यपीय मह्।वीर्चरेत रममद्र् प्राति जनकस्य 

तथापि जामातुरपि पुत्रभरायत्वाद्त्र पु्रविषथा रतिव्येऽ्य 

ते ॥ पराक्षासत्नविषया यथ्।--" भाङक्ष्यदन्तमुङकुखा 

तहाचैरव्यक्तवणेरमणीयवचःपवृत्तीन् । अङ्काश्रयत्रणयि 

सतनयान्वहुन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मिनी मन्ति ॥' इति ॥ 

गुरविषया यथा-- ‹ खसराय विघुरविधुरो रद्य वत्तद्वि 

विन्वन्नानारूपं जगदविद मष्ट टष्टवानेवे पृव॑म् | दस्ते न्यस्ते 

खति तच गुरो सांप्रतं मस्तके मे ब्रह्मैवेदं सकलप्रमवन्ना जग. 

जैव चाहम ।' इति ॥ राजविषया यथा-~वीर श्रीरथु- 

नाथभूष भवतो गास्भीयैतस्तादशद्राधीभूतमपां निर्वि न 

बुबुये प्रङेयभूमीधरः । धे्यैणेष जितो निमङ्क्तुमिह यन्म 

न्ये निपय दिया श्वेतद्वीपति कफं जडप्रकृतयो जानन्ति 

मावल्ितिम् +° इति # मित्रविषया यथा--^रे रे कापु 

षापवादपटबः पथ्यं कटु रुयतामित्थं हन्त पकाचितुं 

वयं पद्या प्रतिष्ठापिता; । प्यन्यत्कपयः प्रियापरिभवभक्षा- 

खनाधू्ेहो रमः करूरघलुषरो यदि वृथा तै्व्यमारृम्ब्यते 

-कापुरषाणां ुस्सित पुरुषाणां योऽयम पवाद्स्तदरहणे पटबो 

रेरे कषयोऽघ्ानभीरवः, कटुमूतमपि पथ्य श्रूयताम् | व 

मित्थं पराथिलुं किं पलया रममद्रेण प्रतिष्ठापिता वाछि- 

हननानन्तरं खस्वाधिक्ारे स्थापिताः १ तस्मान्न युक्तं पला- 
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यप । किं चान्यदृध्युच्यते--रामः प्रियापदरणपरिमवप्रः 
क्षाठनोययुक्तो यदि । यदि वेदाः प्रमाणम् ' इतिवदसंविश् 

संदिग्थवद्वचन मिदम् | तथा च रामभद्र दव सर्वं कारय 
साधयिष्यति । तद्ुथा वैह्ठन्यमालम्ब्यते । न च तस्याषा- 

मध्येमिलाह-- कूरधनुरधर इति । वाङिहुननसमुद्रशोषणा,. 

दिना दृष्ट्तारता क्रुरशषम्देन द्योयते । --इलच्र पङायमाना- 

न्कपीन्प्रति सुप्रीववाक्ये सुप्रीवस्य रामभद्र परति भओग्रीरूपर- 
तभावो व्यज्यते ॥ एवमन्यद्प्युदाहायंम् । एतेन ननैव रसा 

इदयनुपपन्नं देवादिविघयाणां सतीनामप्यभिय्यन्तौ रसान्तर- 

स्वावक््यभावादिदल्यप्यपास्तं वेदिहन्यम् \¦ १७६ ॥ 

नन्वेवमपि व्यभिचारिणां व्यङ्ग्यानां कान्तभोव इलया. 

काुायामाह-- 

एवं जावततया वेष्या व्यञ्ञिता उयाभिष्वारिणः । 
४५ । 

क्षणोऽपि बिरह तन्व्याः कल्पकोरिशतायते ॥ 
देव दिविषयर तिव्याक्िता व्यभिचारिणोऽपि भावा एव वेधाः 
उत्तराधमुद्ादरणम् | तत कालाक्चमलरूपमौसुक्यं उ्यज्यते ४ 
यथा वा-- (जाने कोषपराच्छरखी प्रियतम स्ने दृष्ट 
सया मामा संस्छरश पाणिनेति रद्ती गन्तं परवृत्ता ततः । 
नो याचत्परिरभ्य चाडुशतकैराश्ासयाभि प्रियां भ्रातस्तावदह 
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[क ^ 

शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकूतः ` इति । इद बिरहातुरख्य 

वयस्यं प्रति बचनम् | अत्र ‹ जनेः इति वाक्योप्यापसेऽ- 

ठययमियिके । वक्ष्य माणवाक्यायेकमैकमास्याततमेव तदिलन्ये | 

हे धावः सखे, भद्य स्परे प्रियतमा कोपपराञ्छली मया 

दृष्टा । ततो मथि स्प्टु्द्क्त सति पाणिना मा मा स्पृशेति 

रुदती सती गन्तु परवृत्ता च दृष्टा । तथा गच्छन्तीं परिय 

परिरभ्य च।दुशषतकेथौवन्नााखयाभि तावदेवाहं शठेन 
विधिना निर्भिद्रः कृत इति ।-- अन्न ज्ञटिति निद्राक्षिघातकं 

निधि प्रयसुया व्यज्यते | ननु--' प्वामाष्िर्य प्रणयकु- 

पितां धातुरजैः क्छिङ्ायामात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छा 
[8 # [8 क * १ 

भि कवम् । भञ्ैस्तावन्धुहुरुपचितेटंष्टिरादिष्यते मे चूर. 
स्मिन्नपि न खते अगमं नौ कृतान्तः ॥ इत्र विप्रलम्भ. 

१५ 

शृङ्गारो व्यज्यत हत्युक्छम् । इह तसूयारूयव्यमभिच।रिभा- 

वाभिष्यक्तिरित्युच्यते } कः पुमरनयोविकेषः १-इति चेर्घ- 

ल्म } रसध्वन्यसूयाख्य मावध्वन्येरेकठ्य जक्रानुप्रवेशखक्षण- 

संकरस्वीकारेणोभयस्ामज्लस्यात् , वैपरीयेनोदाहरणालुयो- 

गस्याश्ोक्यनिकानिदेशशतुस्यल्व!दियेके । विप्रङम्भश्ह्धारस्य 

स्वप्रवत्तान्तात्मकश्य प्रोये बावितत्वाव्याभिचारिभावस्यै. 

वेष साम्राञ्यमिलयन्ये ॥ १७५ ॥ 

अथ रसामासमाह-- 

[, 14 + 
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रसाभासस्तु रल्यादेरनौचित्यप्रवतेने । 
स्त्वा दन्दह्यते चेतो दश्शाप्यस्षृहातीं सतीम् ४ 

यत्र रयादेरनौ चिदेन प्रवृत्तिस्तघ्च रसामास्रः । यथा स्मृे- 

दत्रानबुर्तायां रतेः परवृत्तरनौविदयप्रवृत्ततया रसाभासः । 

यन् परस्परानु रागस्तन्न रसः, यत्र त्वन्यतरानुराग एव तन्न 

नस्सःकिंतु रसवदाभास्रमानत्वाद्रसामास्र एवेति ध्ये 

यम् ॥ यथा वा--~ ।त्रहमन्नघ्ययनस्य नेष समयततू्ष्णीं 

बहिः स्थीयतां सवरपं जल्प वृहस्पते जडमते चैषा समः 

व्ण | चरीणां सहेर नारद् स्तुत्तिकथाख्पपैरडं तुम्बुरो 
सीतायज्वकभछविद्धहृदयः स्वस्थो न॒ रद्कश्वरः ॥* इति । 

आयष्वको विरहः, सख एव भह्वः, तेन विद्धहृद्यः | भन्न 

सरीतायामनौवियेन रावणस्य रतिः भवृत्तेयाभाखः ॥ एवमे- 
कस्या युगपदनेकेषु रतिप्वृत्तिरप्यामास्र एव । यथा-स्तुप्रः 

कं वामापि क्षिणप्पिविनायंन रमसे विषमे यः प्राणा- 

न्रणम्रुखम्खे यं॑मृगयसे | युलत्ने को जातः शशिमुखि 

यमालिङ्गति बरात्तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि भ्यायश्चे वु 

यम् + -- हे वामाक्षि, कंस्तुमो येल विना क्षणमपि 

न रमसे । कोवा रणुखयज्ञे प्राणान्विभे बिमुक्तवान् । 

को वा रणाभिन्ुखमर्णजनितपुण्यविभवेन जात इतिं 

यावत् । य॑ त्वं सगय्चे। कोवा सुखतर जातो य॑ खमेव 
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षलादालिङ्कसि | कस्य वैषा तपःश्रीर्यं तु ध्यायसि ।-- 

इयेकस्या भनेकविषयकरागप्रतीते स्सामालः । न च 

वेश्षयाथा भनेकविषयकरगेऽपि नानौवि्यममिति नाब्र रखा- 
भाखतेति वाच्यम् ; तस्या अपि युगपदनेकानुरागस्यानौचि- 

यात्, ‹ उत्तमप्रकुतिरुञ्छ्ररवेषारमकः ` इति श्ङ्गारटक्षणा. 

दरेश्या्िषयस्वे श्रङ्खारस्य सुनरामाभासरत्वाश्च । न च स्तुति- 
विषयत्वादिनानाविंधल्यापारवानेक एव नायकः कुतो नं 

स्यादिति वाच्यम्; ध्यायसि तु यभमिदत्र तुकशब्दोपादने- 

नान्यव्यवच्छेदछा भाद्धिन्नपरत्वभ्य व्यक्तत्वात्; मद्ननगरीषि 

सवोधनेनानेकोपमेग्यत्वपरतीतेश्रेयाहुः । यश्चपि काव्यश्र- 

वणनाव्यदशनाभ्यां विभावादीनां घाधारण्येन ज्ञाने सति 

प्रामाजिकानां स्वीयस्थाय्यभिन्यक्िरियलौकिको रः 

स्वतो नाभाखः, तथापि स्राधारण्यप्रतीतिभरयोजकषाव्यव- 

णीनादिविषये तत्र नौचिलयप्रतिसधा।नान्तन्यज्खये रवेऽप्याभा- 

खरसवञ्यवहटार इति ध्येयम् ॥ केचित्त तियेगादिषु रषामा- 

समाचक्षते । तद्युक्तम् , तेष्वपि बिमावादिषंमवत् | न 

च विभावादिज्ञानशचुल्याद्तिरयच्चो रसभाजनं भवितुं नार 
न्तीति वाच्यम् | विभावादिन्द्धादो हि रघ्रयोजको न 

विभावादिक्षानम् } ततश्च ‹ददैौ रहः पड्कजरेणुगन्धि गजाय 

गण्डूवजछं करेणुः । अर्धोपयुक्तेन चितेन जायां सभाक्या- 
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मास रथाङ्गनामा + ` इलयत्र गजेनाङम्रनविभवेन जनिता 

वखन्वादिभिरहीएनविभावैररीपिता सुरभिगण्डरूषजठदाना - 

धतुभावप्रकािता हणदिभिव्यंभिचारिभिरुपाचिता करेणो 

रतिः श््गाररसतां प्रतिपधते | एवं रथाङ्गरतिरपि } अत 

एव काव्यप्रकारिकायाम् । व्रीवाभह्ाभिरामं मुहुरनुपतति 

स्यन्दने बद्धद्टिः-- ' इति श्षोकेन भयानकरखरस्ियग्वि- 

षयतयोद्ाहत इदयाहूः # १७८ ॥ 

भथ भावाभास छक्षयति-- 

भावामासस्तु भावानामनोचिलयप्रवतैने 
कटाक्तयेस्कि सा बाला पुरा थामा निराकरोत् १ 

भक्नाननुरक्तायामौच्पुकयत्रतीतेमोवामासत्ता ` यथा वा-~ 

८ राकाञ्ुधाकरयुली तरलायताक्षी सा स्मेस्यौवनतरङ्गित- 

िश्नमा स्यात् } तकि करोमि विदे कथमत भेरी 
[ र तरस्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युषायः ॥ ~~ भतिशेश्षव 

एव कांशिद्वरोक्य काङान्तरे तां स्मरतः कस्याचिदुक्ति- 

रियम् ¦ भन्न यौवनं संभाव्य तस्छगमे चिन्ताप्रकृत्तेरस्नौ 

निल्यभियेके ¦ स्वीकृस्युपायत्वेन भेन्नीमनुचिन्तयतीलयनौचि- 
द्याचिन्ताया भावामाखतेयपरे ¦ सेयनेनाननुरक्ता प्रति- 

सहितेयनोचियं चिन्ताया इयन्ये । भन्न यद्यपि राभा. 



चतुथं उषासः । . ४१६ 

खताप्यस्ति, तथापि व्यभिचायौदय दवलनष्श्चायां भावाभा. 

सतेति भ्येयम् । शवं रसान्तराणां मावान्तराणां चामा 
दाहाय; तत्र॒ वीररसस्याभाघ्रो यथा-- ‹गुसेरप्य- 
कङ्िप्रस्य कायौकार्यमजानतः | उल्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं 
भवति श्ाखसम् ॥: इत्यादिना छक्ष्मणोरघाहस्य दृश्षरथे 

भवृत्तेरनौचिलयप्रबततिः । मावान्तरद्यामासो यथा-- (ङि 

त्वामन्यत वदेहः पिता मे भिथिदाधिषः | राम जामा 
्राप्य सिये पुरुषविप्रहम् ५: इदि ¦ अल्ल घीताया रामभद्र 

(क 1, वाक्पारष्यह्पोप्रताभ्रदृत्तेरनौचिलयभित्यादूष्चम् ।॥ १७९ ॥ 

भथ भवकश्षार्तिमाह-- 

नावचक्चान्तिस्त्वसिव्यक्ते 
प्रमे वयसिचारिणाम् । 

विनते विमते तखा 
दृण छोणिमास्यजत् ॥ 

यत्र निर्वेदादीनां व्यभिचारिणां भश्चमो व्यज्यते तश्च भाव- 

शान्तिः । उन्तरार्यऽमवेरूपमावप्रक्षमामिनव्यक्तेमीवशान्तिः । 
यथा वा-- (तस्याः सान्द्रविेपनस्तनयुगम्ेषमुद्राह्कितं 

के वश्चश्चरणानतिन्यतिकरन्याजेन गोपाय्यते | श््युकते क 

तदित्युकीये सहसा तस्मप्रमा्ुं मया साश्छिष्टा रभकद्न 

॥ #। 
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तस्ुखवशाचर्ज्या च तद्धिरमरतम् # ̀  -~मानः कथ मपनीत~ 

इति परष्वम्तं वयस्यं अरति नायकोक्तिरियम् । तस्याः 

खपल्या; सान्द्रविरेपनयोः स्तनयोयुगख्ाश्ेवेण स्तनयुगं - 

सुद्राङ्ितम् । बुद्राङ्धितस्वलिद्धये खान्द्रविरेपनेति विशेषण- 

युक्तम् । वक्षः पादानमनसं्रमच्छरेन किं गृह्यव इति 

मानिन्या भणिते, तन्मुद्राद्कनं केव्युदीयं सहसा निगृहनो - 

पायान्तसाभावेन खाहस्न केवछमवरस्न्य तन्युद्राह्कनं घं. 

माह रभपेन किं भनिष्यतीति भीया क्षटिति चा सा 

मानिनी समाहिङ्किता। तर्घुशखवशादालिङ्गनजन्यञ्ुखपा- 

रवक्षयान्तन्व्या च तन्मया च्छठेन कहं गोपनं विस्प्रतम् ॥ 

~-- इत्यक्नामषैस्य शान्तिढयेस्यत इति भावक्षान्तिः । यद्य 

प्यत्र तस्सुखवक्षादिति मोहोदयव्यक्तेभावादयस्यापीदगुदा - 
हरणम्, तथापि भावोद्यस्य भावक्षान्ङ्कतया प्राघान्या- 

भवाद्धावशान्तिरिषहोदाहता ॥ १८० ॥ 

भावोदयमा्-- 

भावोदयः स्यादुत्पत्तौ 
ठयङ्कयायां व्यभिष्वारिणाप्र् । 

किभिदं कुचथोराखी- 
त्युक्ता सुरुधाभवन्नता ॥ 



चतुथं उहछछापः । २१५ 

यत्र व्यभिचारिमावानामुत्पत्तिञ्यैञ्यते तत्र भावोद्यः । 

यथात्तरार्षे कुचयोनखाङ्कन मवरोकय घरर्य! कुचय); किमिति 

सपरिहाप्रघ्ुक्ताया सुराया छल्ाख्यभ(वोदयव्य क्तेमौवो - 

द्यः ॥ यथा वा--' रएकास्मिड्श्चयने विपश्चरमणीनामग्रह 

ुग्धया पयः कोपपराङ्पुखग्छपितया चाटूनि इवश्नषि । 

आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं सितम्तत्क्षणं मा भूस्सुप् 

श्वेखमन्द्वङितग्रीवं पुनवीक्षितः ।-एकरिमिङ्कश्षनन इद 

नेन सपत्रीनामन्र्ट्णस्यायन्तानौ चिलयं ग्यज्यत । चादुकरण- 

खमयेऽवघीये स्वयं प्रलन्नतया सुग्धवेध्युक्तम् । कावेन पय- 

ङ्भुखतया गछपरितया मानवशेन म्लानया । अव्रेगान्मानो- 

स्कर्षात् । काठेनैवायं कोपः शमयितव्य इति ततकषण तृष्ण 

स्थितः, धश्रामादौ तु पत्पिणे स्यादुरेश्वावधीरणम् › इति 
न्यायादिति भावः । वस्तुतो न खिति, किंतु प्दाक्षयप- 

रिक्ञानाय सुप्र इव चम भूदिति वीष्ठितः । पुनःचब्दैन 

प्रथम क्िचिद्हितम्रीवं बरकत: तथापि नायकेन तदाशयः 

शोधनार्थं तदज्ञास्वेव स्थिते पुनरमन्दवलितग्रीवं वीक्षिहठ 

इति द्योलते । तवश्चान्न कालाक्षमललक्षणस्यौस्सुकयस्योदयो 
व्यज्यत इतिं भवोदयः । यद्यप्यव् कोपस्य कान्तेभौवश्ा- 

न्तितापि; तथापि मोद्य प्राधान्यात्तदुदाहरणपरिति 
१ 

ययम् ॥ १८१ ॥ 
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भाव धथिमाह-~ 

'नावत्तंधिस्तु मावानां तुल्यानां उ्यङ्क्यता। थदि> 

सीताकपोलष्ुककरे परयन्चत्पुरकं सुखम् 
रक्षःकरुकलं द्यण्वज्टां बध्राति राघवः ॥ 

यत्र तुल्य बरषया परस्वरालुष पदैकानां भावानां मावयोबं 

विरद्धरघव्यभिचारिभूतयोन्येङ्गयता तत्र भावमेधिः। यथा 

खी ताकपोडेयन्रोत्पृरूकमिति पुलकरूपानुभावेन श्चङ्गाररष. 

ख्यभिचारिणो हस्य, जदात्रन्धनशपानुभावेन वीररघव्य. 

भिन्वारिणि अवगाम्षाहेश्व व्यखनद्धावनधिः | अत्र चो. 

स्पुककमिदयनेनैव रघद्रथस्पभिचारिणे हरामपोरैव्ये लनाम. 

भवाद्धावद्वयम्यैकव्य खकालुपरवेशेन मावलंकराख्योऽपरोऽपि 

प्रकारः संभवतीति ध्येयम् ॥# यथा वा--- ' उरिप्क्तस्य 

तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः सत्थङ्कपियता च वीररभ- 

सोन्माथश्च मां कर्षतः ¦ वैदेदीपरिप्म्भ एष च सुहुश्रैवन्य. 
अमीटयन्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्िग्धो सुणद्धयम्य. 
तः}; -- भागेवागमने श्रुतवतोऽन्तःपुरगतस्य रामम. 
द्रस्य वचनमिदम् । उरितिक्तत्य दस्य तपषां परक्रमाणां च 
निथेः | भगवध्येति शेषः। एकतो बहिर्वारणां योऽग्रं रभस 
अवेगस्तस्योन्माथ हन्मथनम् । उन्माथप्रियतेति यावत् । 



थ [0 (५1 चतुथं उल्यसः 

सपोनिपितत्सतसङ्खप्रियता कषेति, रत्सिक्तत्षे खति परा- 

कमनिधिलाद्रीररमघोन्पाथश्च बहिः कषति विभागः 

अ नन्द्यानन्दहैतुः । भन्यतोऽन्तःपुरे । ~ अन्न सत्सङ्गप्रिय- 

तेदयनेन मुनिविषयकभावव्यभि चारिणो हर्षस्य, बीररभसरेल - 

नेन वीररमत्यभिचाररिण अवेमस्य, वैदेदील्यादिना शङ्कार 

रसव्यभिचरिरिभो हरषव्य च व्यखनाद्धाबच्धिः ॥ १८२ ॥ 

भावश्षबरूतामाह-~ 

पूर्वपूर्वोपमरदं तु तेषां इाबरखुता मता ॥ 
कलं किं बन्धुमंक्लोभात्कात्यं किं वदेन्नः, 
काहानिः किंवदन्त्यासे द्रष्टव्या द्रौपदी कथम्" 
यत्र भा्रानां पूवपूर्बोपमदेकतया ठयक्तिस्तत्र भावशबलता । 

यथा फठं करिमिद्यादि । युद्धा मौीस्मादिषु बन्धुषु खघ्ुप- 

स्थितेष्व ज्ैनवक्यमिद्म् ~ अरयो यांन प्यम्ति बन्धुपियौ 

न भुरुपते । किं तया तेद् रजन्द्र विदेश्गक्तया शिया ॥' 

इति न्यायेन बन्धून्खंहृय छन्धया श्रिया मम किं फरमिति 

प्रथमपादेन निष्फछत्वधीरूपो निर्वेदो व्यञ्ग्रते ¦ यदि बन्धु. 

सेदादुपेक्षा फियेत तदा जनः कातपं बदेक्कििति जना- 

पवादरूपानिष्टोसेक्षणन द्वितीयपादे शङ्का उयजञयते । छोका- 

पादेन मम किं हीयते? ततोन बन्धुचंभोभः कायं इति 
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निधौरणव्रतीतेष्तृतीयपादेन मतिव्यैख्यते । बन्धुषु दया 

कृता चे्ावर्धुयोधनादिवधं बिसुक्तवेणी द्रौपदी कथं द्रष्ट 

व्येति तुरीयपादेन चिन्ता व्यज्यते । ततश्चात्र भावानां 

निर्वेदशङ्कामतिचिन्तानां पूपूर्वोपमदेन व्यक्तेर्मावक्षवबहता # 

यथा वा-- †काकायै शशसक्ष्मणः क नु कुरुं भूयोऽपि 

दृश्येत सा दोषणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं 

भुखम् । किं वक्ष्यन्यपकटमषा; कृतधियः स्वम्रेऽपि सा 

दुलंभा वेतः स्वास्थ्यमुपेि कः खलु युवा धन्योऽधरं 

पास्यति ॥ '-- इदं शङ्कन्तङादशेनोत्कण्ठितस्य दुष्यन्तस्य 
वाक्यम् । अत्र सुनिकन्यकामिल(षरपमि दमक क निर. 

पवाद चन्द्रस्य करं केति युक्तायुक्तविचारणार्मको बितकैः, 

सा भूयोऽपि रश्येतेत्यौसुकयम् , दोषाणां प्रशमाय परि- 

हाराय नोऽस्माकं श्तं आख्न्नरवणसतो दोषावहत्वादामि- 

खषो न युक्त इति युक्लयाथेनिधोरणान्मतिः, शोपेऽपि 

तस्मा मुखं कान्ताप्रियनुभूतायेस्मरणार्स्मृतिः, इतथियः 
स्थिरबुद्धयोऽत एवापकरमषाः सटपुरुषा; किं वक्ष्यन्तीति 

सस्जननिन्दारूपानिष्टागमास्परक्षणेन शड्का, सा स्वप्रेऽपि 
दुरेभेति कृपणताष्पं दैन्यम् , हे चेवः खास्थ्यं येथघ्ुणेहीति 

[+ धृतिः, धन्यः को वा युवाषरं पास्यतीति चिन्ताच न्य 
क +भ उयते । ततश्च पुतपूरवोषमदेन बितकेषुक्यमतिस्मरतिशङ्का- 
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देन्यभृतिचिन्वानां व्यक्तेभावकषवता । नु भावस्योद्यव. 
च्छान्तिवच्व मभ्ये सिथात्तरपि करिभिति नोक्ता नोदाहृता चेति 

चेश ; भावस्थितेभौवसरूपाग्यातिरेकाद्धाव छल रूपनिरूपणनब 
सा निरूपिता । । जने कोपपराङ्मुलीम्-' इयादितदुदा- 

इरणेतैव सप्युदधाहतेति न प्रथगुच्यत इति ध्येयम् । १८१३॥ 

ननूक्तोदारणेषु रसस्यापि पभवाच्छथमरेषां भावोदाह - 
रणतेद्यतत आह-- 

सुखे रसेऽपि तेऽङ्धिस्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन । 
यथैव राजानुगता श्त्या परिणयोन्सुखाः ॥ 

ते भावशान्ल्याद्यो रसे सुख्येऽप्यङ्गित्वं भाधान्यं प्राङुवन्ति 
कदाचन ताहृश्चमत्कारे छ्व्ये नतु सकद ¦ न च 
कृथभिदभुच्यते रसोऽपि भुख्यो मावक्नान्यादयोऽप्यङ्गिन 
इति यस्मादेकतरभ्राधान्यमन्यत्रगुणीभावव्याप्रत्निति वाच्यम्, 
यथा राजातुगतो विषाहप्रवृत्तो शत्यो राजनि ुख्येऽपि 
कद्ाचिस्पराधान्यम्रवम्बते तद्वदविरोधात् | तत्तश्च विभा. 
वादिसंवरनासू्वै भावकान्स्यादीनां प्राधान्यम् , तत्ंवङने 
छु रखस्यैवेति तात्परयमिष्यनवच्यम् # १८४ # 

एवमक्रलक्ष्यक्रमव्यङ्गथं निरूप्य क्रमप्राप्ठं सख््यक्रम- 

ठ्यङ्खयनिरूपणं कशिष्यावधानार्थं प्रतिजानीते -- 
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अस्ंखक्ष्यक्रमव्यङ्गधथः सप्रपश्चभितीरितः। 
निरप्यतेऽथ संलश्ष्यकरमव्यङ्चथः व्रपश्चतः ॥ 

स्पष्टम् ॥ १८५ ५ 

तमेव ङक्षयति-- 

उक्तो बुधैः ख संलक््यक्रमोऽनुरणनोपमः॥ 
वण्टावाद्नानन्तरं प्रथमष्वनप्ष्ठमावी यः खनस्तदनुर- 

नमू | तदुपमस्तत्घटहशः । वाच््यायेप्रतीत्यत्य वाहितप्रतीतिषि- 

घयन्यङ्गथक इति यावत् । तादृशः संरुक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य इति 

बुमरक्तः । भत्राजुरणनोपम इत्यनिवश्रितवाच्याद्धेदः, तश्र 
वाधप्रतिसंघानादिनि। वाच्याथैप्रतीतिविच्छेदादन्न च तद् 

भावात् । असलक्ष्यक्रमस्यापि नानुरणनोपमत्वम्, तकन 

िभावाधिसंबङिततयैव प्रतीयमानत्वेन क्रमस्यालक्ष्य तया - 

सुरणनौपम्याभावादित्याहुः ॥ १८६ ॥ 

तमेव चिमजते-- 

चन्दार्थो मयश्चक्तयुत्थस्िधायथं कथितो ध्वनिः 
शक्तेः खामथ्यम् । तच्च प्रयेकं संबध्यते । ततश्चायं संल. 

क््यक्रमव्यङ्खयध्वनिः शब्दशक्त्युद्धवो ऽथ श्रकस्युद्धव भय~ 
-शक्स्युद्धवश्वेति त्रिविधः ¢ १८५ ¦: 
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सत्राद्यं छक्षयति-- 

स्यात्पयौयासदिष्णुल्े शब्द् कक्तथुद्धयो ध्वनिः, 
यच्च पयौयपदान्तरभयोगासहिष्णुता तच्च शब्दृशकल्युद्धवः + 

राब्द शक्त्युद्धवं विभजते-- 

अखकृतेवेस्तुनो वा प्राघान्याच्छल्दृक्राक्तितः ! 
यतत व्यक्ति भवेत्सोऽयं कान्द काकत्युद्धवो द्विध ॥ 
भलकारस्य वस्तुनो वा कशब्द्कषक्या प्राधान्येन व्यज्गयते 
शब्दशक्त्युद्भवो द्धिधा ॥ १८९ |, 

तत्न शब्दशकव्यारकारस्य व्यङ्गयताघरुदादरति--- 

प्रतापवानिनो जाति मजन्वुदयसुचकैः 
इव्यन्न शाब्दशक्तयुत्थः स्याद्वाक्येऽलक्रुतिध्वानिः 
अन्न प्रतापवानिनो रृपतिखदयमभिबुद्धि मजन्भातीलयाभ- 
धया प्राकरणिकायैः प्रकषयते । व्यञ्जनया त्रु प्रतापवाना- 
तपवरानिनः सरू्ै उद्याचक्टं भजन्भातीलप्राकरणिकः सुय. 
विषय)ऽथैः प्रतिपाद्यते । तदनन्तरं च यथा सूर्यं उदयाद्रि 
अजज्नातपवान्माति तथा राजाप्यभिचरद्धि मजन्प्रताप्लीलो 
मतीत्युषमाखंकारो व्यज्यते । अन्न प्रतापादिपदैरातपादि- 
वस्तुप्वनेवोक्येनारुकारष्वनिः । न च वणैनीयच्रत्तान्ते 
वाच्ये सुयेवुत्तान्तभ्रतीतिरिदेति वस्तुमान्नध्वनिरेव नाङकार. 
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ध्वनिरिति वाच्यम्; तथा सति कवेरसंबद्धाभिघायितापः- 

तत्त) न हि कश्चिदनुन्मत्तो = पतिरभिनवुष्धि प्राप्य भातीति 

प्रस्तावे भनुरश्यारदिं भ्राप्य भातीति नुयात् । तस्मादक्ष- 

बद्धाभिधायित्वं मा प्रसाह्वीदित्युपमाध्लौ कवेस्तात्पय.- 
वह्यं भावात् । न च ‹ अब्जेच स्वन्धुखं तुख्यं॑ष्रिणाहि- 
तसक्तिना ' इयादाविव श्ेषाकारतयैव नाना्थपदोपाद्. 
नमैषफल्यपरिह्ारानो पमाध्वनिरावहियक इति वाच्यम् ; 

८ भअस्नेन-' यन्नापि पद्यचन्द्रौ भयसखःम्यप्रातिपादनेन 

मुखे कान्धयतिक्चयस्य व्यङ्गयत्वाङ्गीकारावदयंमावात् , प्राचां 

मतेऽभिधायाः प्रकरणान्नियन्त्रणेन प्रहृते श्छिषाङकारत्वासं. 

मवा्धेति दिक् ॥ यथा वा~ खउ्ञास्य कारूकरवाखमद्म्बरु. 

वाहं देबेन येन जरटोजितगरजितेन । निवोपितः सकर एव 

रणे रिपूणां धाराजकैख्िजगति उवकितः प्रतापः } ̀  -- भत्र 
गस्भीरस्थिरष्वेङितेन येन देवेन रज्ञा कारः श्यामो 

य: करवाखः खद्धस्तस्य यो महानम्बुबाहोऽम्बु बह वीति 

उयुसपत्त्या धाराप्रदेशस्तमुङास्य प्रकटय्य धाराजकै्वोराप्र- 
देशगद्छतिजेठै रिपूणां उ्वहितः प्रतापो नि्थपितः प्रशमित 
इति प्रष्करणिकार्थोऽभिधया प्रकाश्यते । व्य्लनया तु भ्रव. 

णपसष्रनिकटस्तनितेत मेन पञ्जन्यदरेवेन काङकरः दयामल- 

कान्तिर्य च बाढः बद्धयुन्भुखो यो महानम्बुवाहस्त्ुलस्य 

[| 
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[+ = ९. स्पेन ०, शाशारूयै जले रिपूणां दावानङानाम् । पजेन्यनादेयस्वेन तेषां 
9 

तद्विपु्वम् । प्रतापः संतापः शमित इेयप्राकरणिकपजन्यवि- 

षयोऽथः प्रतीयते । तव्नन्तरं च यथा पर्जन्येन मेषमुद्धान्य 

दे वानङादितापः परिहियत, एवं राज्ञा खज्ञ मुत्ृष्य रात्रुप्र 

तापः परिहियत इत्युपम।खंकारो ज्यब्यते । भत्रे करवाला- 

दिषदैः कान्यादिवस्तुभ्वनेवीक्येनाठंकारष्वनिः। यथा वा- 
+ क्तिरमस्वचिरप्रत्तापो विघुरतिश्ङृद्विमो मधुरडीखः । मति- 

मानतस्ववृत्तिः भ्रतिपदपक्षाम्रणीरविभाति भवान् । ' तिग्मः 

शननुषु तीक्ष्णे इचिरः सुषु यश्च प्रतापो यस्य स तया, 

चिष्ुराभां शत्रूणां निशा मतिं करोतीति ख त्तथा, मधुरा मनो. 

दारिणी छटा यस्य स तथा, मत्तिमानयोदुद्धिग्वित्तघयुभ्नव्येा- 

स्तन््वे सारे बृत्तिवेतेने यस्य स तथा, प्रतिपदं पदे पदे पक्षस्य 

चङस्यात्रणीनिरबदिति प्राकरणिकार्थऽभिधया भततीयमाने, पद्- 

भङ्गमवल्न्ब्य त्िग्मरुचिश्वण्डमानुरप्यप्रताप नात पञ्युन्य;, 

विधु शवन्द्रोऽप्यनिश्चाङ्ृद्रजनिकरः, मधुं सन्तोऽप्यरीछः, म- 

तिभरानप्पतन्ववृत्तिरपरमार्थे भरवरत्तिमान् › प्रततिपपरथमा ति. 

थिरप्वप्चप्रभीः पक्षस्यादिने मवतीत्ि विरोषामाप्रो व्य- 
ज्यते । न चात्र विसेधामासरो वान्य एत्रारितविति वाच्यम् , 
एेकपद्यप्रतिमासदश्चायां प्राकरणिके एवाधिधाया नियन्त. 

णान्यलनगरैव तस्रतीतेवेक्तन्यत्वात् ! न चात्राभ्रकरृतादि- 
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द्यदिधतीतेः भरहृतोपयागामावाद्विरोधप्रतीयपेक्रिव नेति 

वाच्यम्, तथा सत्ति तद्लुकूङनानायेखव्द्स्वनाप्रयाघाजु- 

पपत्तेः, तिरपरुचिरप्ययमप्रताप इति तिर्मसच्यादिनिरूपणन 

तद्मेदप्रतीदयातिश्चयितप्रतापश्च।लित्वाद्यभिष्यक्तः फुरत्वक- 
सथनादिति ध्येयम् । अत्रापि वाक्येनाछकारध्वनिः । युथा 

वा- "अमितः घमितः प्रप्रिरत्कपै्षदः प्रभो । अटित: 
सहितः साघुयश्चोभिरघतामति ।*~ अभितोऽनस्पः समितः 
संप्रामाज्ञयेन प्रतरिरुककर्दहषेदः भ्रीतिपरद्ः, अघ्रतां खलानः- 
मदितोऽननुकूक", साघु वशोभिः सदि वोऽपीर्यर्थे प्रतीयमाने, 

क = [1 मितरद्ितोऽपि भितखलदितः; दितरद्ितोऽपि दिवयुक्तं इति 
1 विसोधाभासरो व्यज्यते, अन्नापि विरोध्रतिपादकानामपि 
क शब्दानां भावात्तस्य व्यङ्ग्यत्वम् । भत्र न पद्भङ्ग ई 

पूर्वोदाहरणाद्धेद इति ध्येयम् ॥ यथा वा (निष्पादन. 
भारमभित्तावेव तन्वते ! जगच्च्चिघ्रं नमस्तस्मै कला्छाघ्याय 
शडिने ॥*~ निश्पादानसंभारं खव्यतिरिक्त्य सर्व॑स्य 
छभ्यस्वेन सहकारिकारणनिरपेक्षमेव । यद्चप्यविद्यपिश्षणम - 
षि, तथापि तस्याः केवखमवच्छेद्क्वमतेनेद्पुक्तम् । विशं 
विविधं जगदभित्तौ । स्व्यतिरिक्तायिष्ठानान्तराभावादिःति 
भावः । कला सवेनिषयकन्ञानक्चक्तिश्न्द्रकढा वा । अचर 
चित्रकारप्षया शूलिनो व्यविरेकारंकाते व्यज्यते । मच्र 
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चिच्नरकङादि शब्दन शिष्टत्व पय या सद्व च्छब्दशक्तिमूर- 
स्वमिति ध्येयम् । ननूपमादीनां व्यङ्ग्यत्वे प्राधान्यावश्यं 

भावादंकायसेन कथमककाप्ता प्राधान्या प्राधान्ययो्वै- 

रोधादिति चेत्; प्रयमङंका्या ए्रोपमाद्यः, परं तु पूर्वर. 

सयभिज्ञावलादकंकारसन्यपदेशः । यथा कथिद्राह्यणः श्रमणो 

बौद्धसंन्यासी जातस्त स्मिन्पूरवप्रयभिज्ञया ज्राद्चण इति व्यप- 
देशस्तद्वदिति ध्येवप् ५ १९० ॥ 

भथ शड्दृशक्त्या वस्तुभ्वनिपरुदादह्रति ~~ 

अवनी च वनी चत्वष्टषांन दिश्ाति तिम् 

इत्यश्च राञ्द् शाक्तयुल्थो वाक्ये वस्तुध्वनिभवेत्॥ 
अश्च भूमिररण्यानी च व्वह्टिशं वासं न दिकशतीखयमिधयः 

भरततरीतमै, अवनी च वनी चेद्यनेन विशद्धयोरपि स्वदलुबते- 

माथेमेककायैकारिस्वं दृश्यत दति वस्तु व्यज्यते । न चात्र 

विरोधालंकृतिष्वनिरेर कुतो नेति वाच्यम् , अवनीलवनी- 

त्वयोः सामानाधिकर्ण्यामावाह्विरोषेस्य तस्मिन्घयेवो द्धवात् ५ 
यथा वा- ‹पन्थञ्ज ण एत्थ सत्थरमस्थि मणा पत्थरत्थले 
मामे । उण्अपभोरं पेक्ख रुग जइ व्रात ता वषघु ।- 
पान्थ नात्र सरंखरोऽस्ि मनाक्षप्ष्तरस्थरे प्रापे । उन्नतपयो 

र, 15 
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रं परेक्ष्य यदि वसति तक्षा वस ॥ इथं वर्षर्तौ रान्न निद्रार्थं 

काय नीयाधिनं युवानं प्रति सैरिण्याः कष्याधिदुक्तिः । प्रस्त- 

रश्चहे पाषाणमयप्रदेकेऽसिमिन्धामे मनाक्दाविद्पि संस्तरः 

क्रयनीयं नस्ति। पाषाण एव सुखेन शयितुं शक््यघवान्र 

क्यनीयापेक्षिति भावः| शश्नतं वषा मेघं हृष्रा यदि 

चा वेच्छा तद्¡ वसरेयस्मिन्नर्थैऽभिधया प्रतीयमाने, व्यज्ल- 

नयारसिकजनवबहूटेऽसिमिन्प्रामे संमोगयोग्यः कद्ाचिदपिन 

ङभ्यते, मदीय घ्ुन्नतं चं श्रा यदि संमोगेच्छा तद्ाऽऽ- 

श्छेति वस्तु प्रतिपाश्चते ¦ अत्र पयोधरमिति पदरदरयन्ेषम- 

िन्नास्य छामाद्रक्ये शब्दशक्तिमूखता । यद्रा पयोधरपदस्यै. 
कपशचऽपि तत्पदगतश्टेषमदिम सहकृतन प्रकृत काक्येतैवास्या- 

थस्य छाभाद्वाकये शब्द् शक्तिमता ॥ यथा बा-~ (शनिर- 
शनिश्च तमुच्चैमिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यसमै त्वम् | यत्र 
षीदति पुनः स भात्युदारोऽवुदर्थ ॥~ है नरेन्द्र, 

यस्मै सव॑ कुप्यश्ि तं शनिः सतरैश्चरोऽशनिषैख च निहन्ति । 
[५] [११ (~ न 0 (१ (५ [५ स्वत्फे(पत्रिषयस्य प्रहुपीड शनिपावा दिर्दैविकी विपत्ति भवतीति 

यावत् । यसिमन्पुनः प्रसीदसि स ददार भौदायैवाननुदासे- 
उदुकूरुकलतरश्च भातीलभिधया प्रतीयमाने, शनिरशनेशरे. 
लनेन विरुद्धावपि स्वद्नुववैनाथमेकं कार्यं करत इति वसु 
ञ्यञ्यते । द्वितीयां तु नोदाहरणम् , तत्र चशब्द्स्याप्र्थसे 
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1 [९ क ^ 

विरोधस्य वाच्यत्वात् } सयुच्चयाथतवेऽपि विसेधाकार- 
(=| 

स्यच व्यङ्गथत्वेन वस्तुभ्वनेददाहरणस्वायोगािति ध्येयम् ॥ [८ 

भथाथेशक्तिमु विभजते -- 

अ्थक्रात्तयुद्वाऽन्या था रद्व्यस्यङ्कधक्षर्त्वक्षा। 

अथस्य हि स्वतः सिद्धथा कावेपोडोक्तिकल्पनात् 
अच्छ्तुः कावानचद्धख पाहात्त्या कट्पनानत्तथा ' 

ओ विध्याल्तिविधस्तच्राप्यथेस्य विविधस्य च । 
वश्त्वलंकारमेदेन द्वैविध्ये षद्धुधो भवेत् । 
धस्त्वरुकारमदेन व्यङ्खघदविषिध्यतः पुनः 
षङ्धो द्वििवीभूय भवेद्रादराभदवान्॥ 

अथशक््युद्धवः संछ््यक्रमव्यङ्गद्यो थस्य श्वत एव वहिः 

प्रविद्धस्रेन) बहिरसनत्ेऽपि कविप्रतिभामान्नकहिपित्त्वेन, 

कवि कस्पि्तवक्तृप्रौडोक्तिकलिप तत्वेन च त्रैविध्यस्प्रथमं त्रिवि. 

` धलिभरकारः स्यात् । व्िप्रकारस्यप्व्यथंस्य प्रयेकं वस्स्वक्छक!- 

सार्मक्तया द्वैविध्ये पुनः षड्िधः । शवं ठयखक्तीभूतानाम- 
थौनां षडिधानामपि वस्दटक।रात्मफठयज्गथ द्वै विध्याहूवदश 

विघत्वम् ।॥ १९२ ॥ 

तत्र वस्तुना वस्तुभ्वनिगुदहरति-- 
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अविदूरे निक्ायाति किमिल्यालि विलस्ञ्यते । 

ह्यादौ वस्तुना वस्तुध्वनिवौकयेऽथेक्षक्तिजः ॥ 

हयं समीपे समायान्तीमन्यासवेक्ष्य जरण चिरं रममाणां 

चरखी भ्रति सख्याः कस्याधिदुक्तिः । भत्रान्या्षीयं ज्ञास्यति, 

तदुषपतिद्चैच्यतामिति वस्तु भ्कृतवाक्या्थम वस्तुना उ्यञ्- 

त इति वाक्ये वश्तुना वस्तुध्वनिः; ॥ यथा वा--*अलस्घिः 

रमणि शरुत्ताणम्रग्गिमो पत्ति धणसमिद्धिमभो । इम भणि- 

एण णधरङ्खी पष्छुहठविखोजणा जञा ॥"-- अरूलश्शिसेम- 

णिधूलवानामप्निमः पुत्रि धनखमृद्धिमयः । इति भणितेन 

तवाङ्ग प्रफुटविलोचना जाता ॥ अत्राढक्षत्वेन प्रामान्तरा- 

गमनं भूतीमिमसवेन रतिकलाघु वेद्रण्यं धर्नघमृद्धिमयत्वेन 

बहुप्रदानयेग्यस्रं च भ्यज्यते । वदुपश्रु यल््मफुहतिखोचन- 

खं तेन बस्तुना मसैतादशः कामुको छ्य इति वेश्यापुत्या 

इषौख्यं वस्तु व्यञ्यते ॥ १९३ ॥ 

वस्तुनाङंकारभ्वानिमुदाहरति-- 

अपुरश्चरणायासं राममश्चः फर्ल्यसौ । 

इद्याद्ाव्भश्ान्तया स्याबस्तुनारटक्ुतिष्वनिः \ 
अन्न प्रकतवाक्यार्येन वस्तुना साममन्तरस्य मन्प्रान्तरेभ्या 

व्यतिरेकाडंकारो व्यज्यते ॥ यथा बा--° धन्यासि या 
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नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेम प्रख्यः शपामि यदि 
किंचिदपि स्मरामि ॥!-- इयं रात्रिषतपियसंगमवरत्तान्तं 

कथयन्तीं घरखीं प्रति कस्यश्िहुक्तिः । अश्र या स्वं प्रियस्व 

मेमास्पदस्थ न तु भरमाच्नस्य संगमे तच्रापि रतान्तरेषु 
रतिप्रभेदेषु विद्लन्धानि चादटुकशतानिं कथयसि; सा तं 
धन्यासि । षं लु प्रयता नीवी भ्रति करे व्यापारिते 

तत्क्षण पुव न किचिदपि स्मरसि, हे सख्या यदि स्मरामि 

वदा शषषाभि-- इति वाक्यार्येन वस्तुना त्वमधन्या रसषा- 

रवर्याभावतत् , अहु तु धन्या रस्रान्धिमग्नत्वादिति सख्य. 

पक्षया व्यतिरेकाडंकारो अयञ्यते । यश्चप्युपमासोपनयतया 

पखिद्धमररिवान्यतस्त्र व्यतिरेकप्रतीतौ म्य विरेकाकंकारः, त. 
धापि सलीनाथिष्ठयोरप्युपमानोषमेयमावानिरो धादिदयुदाह्- 
तमिति ध्येयम् ॥ १९४५ 

अटंक)।रेण वस्तुध्वनियुदादरति-~ 

मन्वते वञ्ननि्वोधं स्वन्मोवीटङ्कुतिं दिषः । 

इत्यलेकारतो वस्तुभ्वनिवोक्येऽथेशक्तितः ॥ 
[] (न भ ष 

अत्र श्रान्तिमदहंकारेण प्रह्तवाकयप्रतिपाचेन त्वन्मावीटद्कुः 
[0 + [+र ̂ ^ = वडितिश्रवणादेव दिषक्ञस्ता भवन्तीति वस्तु ञ्यञ्यवे ।॥ यथा 
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बा ८ दुपान्धगन्धगजङ्कम्मकवाटकूट घक्राग्विालनि त्रधनश्चोभि 

तश्षोणरोचेः । वीरैव्यलोकि बुधि रोषकषायकान्तिः काडी.- 
कटाक्ष इव यस्य करे कृपाणः ।, "~~~ दरपान्धानां मत्तेमानां 
कुम्भा एव कवाटान्यरराणि, तेषां दरटेषु समूहेषु या भंकान्ति- 
रन्तःश्रवेश्षः, तत्र निन्नत्वेनायत्तस्वेन षैः शोणितैरदणा 
इचिर्यस्य स तथा, वादशावस्थायां कोपास्णशभकारीक- 
टाक्चभतिमः छ्षाणे। यस्य करे चीरैयुधि व्यलोकीति योज. 
नायां काीकटाक्ष इवेद्युपमया सकररिपुक्षयः क्षणात्क- 
रिभ्यत इति वस्तु व्यज्यते ¦ क्ीकटक्ष इव व्यरोकि 
व्यतकीति योजनायां कटीकटाक्षस्वेच संभावनादुसे्च- 
योक्तं वस्तु व्यञ्यते + १९५ ॥ ॥ 

अछकरिणारुकारध्वनिञुशदरति-- 

सश्वन्ति जीवान्निरितैस्तहाणेः सह वैरिणः । 
इत्यलंकारतो वाक्ये विक्ेयोऽलंक्रतिध्वनिः । 
अत्र सहोक्लयदंकारेण यरिमन्क्षणे छद्राणा (जीवाम् ) मौवी 
ह्च्वन्ति तदैव द्विषोऽपि (जीवान् ) प्राणान्ुज्वन्तीति का- 
यैकारणयौगपदरूपातिश्योक्तिन्यञ्यते ; यथा वा + गाह. 
कान्तवृशनक्च तञ्यथासंकटादरिवधूजनस्य यः ¦ भोष्ठति हमद. 
खान्यमोचयभिर्द॑शन्युधि सषा निजाधरम् 1." भत्र स्वाधर- 
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निर्दशनरूपकारणस्य दयितदन्तक्चतव्यथामोचनरूपकायेस्य चं 

भिन्नदेशसवकथनाद्वि रेषमूहासंगतिः, श्तव्यथाजनकाद्धर- 

निशनात्तद मावरूपका्यजनननिबन्धनाद्धिरी धमूलस्त द्विजा - 

तीयकायखमर्थस्य तललनकस्वलक्षणय्ि त्राहकागो वा । ताभ्या. 

मथरनिर्दश्चनल मकमेव शश्रक्रो व्यापादिता इति कार्यका- 

रणयो्तुख्यकाठताप्रतीतेरतिशयोक्तिः) मम क्षिल।प्यन्यस्य 

कषतिनिवर्ततामिति राज्ञो बुद्धिरुतयक्ष्यत इष्युलक्षा च व्य 

ज्यते  यद्यप्यप्रोपमेयस्योपमानवया घंमावनरूपमुरश्राकक्षणं 

न घटते, तथापि ‹ अन्यथैव स्थिता वृतिश्चेतनस्थेतरस 

1 . अन्यथोसक््यते च्च वामुसे्षां विदुषः ॥ इ्युले 

छषालक्षणयोगादुश्ेक्षाखमविकद्धमिति ध्येयम् ॥ एषु चदु. 

द्हुरणेषु स्वतः संमविनोऽथौ व्यश्काः ॥ १९४ ॥ 

भय कविकस्पित्तध्वर्थेषु वस्तुना उस्तुष्वनिबुदाहर ति--- 

कैरिख्ेणसितज्योत्लां निधुनीते भवन्पह्ः । 
हृल्यादौ कल्षिलार्थन वाक्ये वस्तुध्वनिभतः ॥ 

भत्र कविकास्पतेन प्रतापकदरेकरिपुख्लीसितानेधूननरूर्- 

वस्तुना भवता रिपवो व्यापादिता इति वम्तु ञ्यञ्यतते ॥ 

यथा वा प्कैक्ासस्य प्रथमश्चिखरे वेणुख॑मृच्छैना, 
भिः शस्व कीर्तिं विदुधरमणीगीयमानां सवदीयाम् | 
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खस्तापाङ्गाः सरसविधिनीक'ण्डध्वजातदरङ्का दिच्छ'तङ्काः 

शअरवणपुङिते दश्तमावजेयनि§ ॥' प्रथमक्शिखर इति दिद्ात- 
ङ्गानां नेदिष्ठवासूचनाथेम् ¦ वेणुब्देन वेणुनादो क्ष्यते 

खंमूच्छैना संभेदः । तानकर्पवेणुनादर्समेदोपरक्षि ततया 

गीयमानामिति यावत् । यद्रा वेणुषु संमूच्छैनाभिर्यप्नि- 

भिरुपरुक्षिताम् । वेणुप्रतिश््रनिताभिति यावत् । कौर 

श्रूस्वा सस्तापाङ्काः पतितकटाक्षाः ¦ श्रवणपुदिन इति पद् 

मन्रापि काकाक्षिन्यायेन संबध्यते । अत एव छीर्तौ विष. 
काण्डशङ्कावन्तो दिग्गजाः ` भ्रवणपुल्िते | श्रवभस्य पुष्धि 

नस्वनिशूपणं शङ्कितबिसकाण्डलंबन्धयोगयतामिप्रायम् । ह- 

स्तमावमेयन्तीति जात्तिखाभाव्याह्ि नगध्नुतां तेषामादि- 

च्कृता । अत्र कविपरौढोक्तिमात्रसिद्धेन घवलतमकीरिम्रदकष- 
नजनितस्तावजेनरूपण वस्तुना येषं दिनयादविगुणभर्चंषा- 

५ रूप! कौततिरिलथवगमो नासि तेषां तिरश्ामप्येवं बुद्धि. 
जननेन चमत्कारकारिणी कौक्चिरिति वस्तु व्यज्यते , यद्य. 
प्यत्र बिसिनीकण्डलजातशङ्का हति च्रान्तिमान्धघरदेदो 
वाकारो व्यखक्रः संमवति, तथापि वर्दृशव्यतिरकेणापि 
वाच्यायेस्य प्रकरतव्यङ्गधोपस्कारकत्वमस््येषेति वस्तुना ब- 
शवुध्वनेरदाहरणत्वमबिश्डम् ॥ ९१९५ ॥ 

अथ षस्तुनारुकार्वनियुदाहरति-- 



चतुर्थं उह्यस: । ` २४६ 

जयश्रीस्त्वां सजत्याजौ सेनाधुल्यन्धकारेले । 
अरंकारध्वनिवौक्ये कल्पितेनाल वस्तुना ॥ 

अग्र कविकह्पितेन जयश्नीभजनद्छपार्येन जयभधियोऽभिचा- 

रिण्योपमा हयञ्यते ॥ यथा वा-- (केषेघु बहामोडिअ 

तष तेण रणम्मि जभचिरी गहिभा। जह कन्द्राहि 

विहर त्ख दिदं कण्ठभस्मि संटविञा ॥: केशेषु बला- 

तकर तथा तेन रणे जयश्रीगूहीहा यथा कन्द्राभि्विषुरा. 

स्तस्य दं कण्ठ संस्थापिताः ॥ समरे जयप्रीरतेन राज्ञा 

केशेषु बलाक््ृत्य तथ। गृहीता ¦ शनुकेशग्रहणमेव जयश्री. 

केश््रहुणत्वे नाध्यवसीयते! यथा तस्यराज्ञो विधुरा; श्रवः 

कन्दरभिगुहाभिः कण्ठे दृढं संस्थापिताः संस्थापितन्राणा 

जाताः । सन्नवः कन्दराः घमभिगस्य कण्ठे संस्थापितप्राणा 

जाता इति यावत् . अत्र श्ीलिङ्गेन जयश्चियः कंदराणां 

च नायिकां भ्रतीयते, ततश्च जयश्रीरूपनायि काकेशग्रद्णं 

राजघछलमवेक्ष्य सदनेदहीपितमनख इव कन्दराः शत्रूणां क- 
५ ण्ठालिङ्कनं कुवन्तीव्युखेक्चा कविप्रौढे क्तिसिद्धेन जयश्रीकेश - 

प्रहणदिरूपवम्तुना व्यस्यते । तयैकस्मिन्संमरामे तस्य चिज. 

यदक्छेनादन्ये तदरय; पाय्य रुदाघ्ु तिष्ठन्तीति काल्य. 
[व [३ ५ 1, ५ 
इङ्गं च व्यज्यते ¦ गुहासु श्रूणामवश्धानं प्रति तस्येकतर 
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विजयदशंनं देवुरिति कान्यलिङ्गला । तथा तदैरिणः स्वय- 

तेव पलाय्य न गुहासु तिष्ठन्ति, किंतु ततः परिभव सं. 

भाव्य कन्द्राभिरेव संस्थापिता इलयपदूनुतिश्च ठयञ्यते ॥ 

अथाढंकरिण वस्तुभ्वनि मुदाहरति 

सख्युः खजति पष्पेषोः पर्ये बाणान्वहन्मधु। 
इृत्यलंकारतो वाक्ये ध्वभिः कल्पितवस्तुनः ॥' 
भत्र कनिप्रौडोक्तिपिद्धमदेनप्रीतिशूपफङविषये।तप्रेक्षया जग- 

दसि मदनो जेष्यतीति कर्पिततस्य वस्तुनो ध्वनिः ॥ 

यथा वा--, गाढाङिङ्गणरहसुजभस्मि दह्भम्मि दहु समो. 

खरई । माणंधिणीह् माणो पीरणमीञ व्व हिभभ्रदो ॥' 

गाहालिङ्गनरभसो द्यते दयिते सधु समपलरति । मनस्विन्याः 

प्रानः पीडनभीत इव हृदयात् ¦! भचर कान्ते परिरम्भणौ- 

न्मुखे हृदयस्थितस्य स्वस्य पीडनक्षङ्कयेव मनस्विनीह्ृद्या- 

न्मानो श्चटित्ति भिःशेषमपसरतीति कविप्रौदोक्तिसिद्धमान- 

गवमी्युखेक्षया नायिकायाः पलयाहिङ्गनस्वच्छन्द संमागा- 

मुमल्यादिरूपं वस्तु व्यज्यते ॥ १९९ + 

अथाछंक रेणाहंकारष्वनिमरुद्ाहरति--- 

हसन्त्या किल गङ्ख त्वत्कीस्थौ धवित जगत्! 
क क क 

हद्यलंकारतो वाक्ये विज्ञेयो ऽठक्रतिध्वनिः ॥ 



चदु उकाः । २६५ 

#५ अत्र कविप्रौटोक्तिसिद्धकीत्तिगतगङ्गक्ासोस्परक्षया गङ्गापे. 

क्षया कीर्तजेगन्मात्रधवङ्कत्वस्पो उयत्तिरेको व्यस्यते |+. 

यथा वा--"जायेरं ब हन्ती कडवअणम्दुद्वद्धविणि- 

वेशा देइ युबणमण्डङमण्णं विभ जञ खा वाणी । ~ 

या स्थविरभिवे हषन्दी कविवदनाम्बुरुदबद्धविनिवेश्चा । 

द्शंयति अुवनमण्डरमन्यदिव जयति घ वाणी ॥ घच्च 
स्थविरं ब्रह्माणं दसन्तीवेति कषिभरौदेक्रिसिद्धवाणीगतदहा- 

सोतप्रक्षया त्रद्यारे क्षया वाण्या भपङ्कजा सनस्थल्वरूपो तव 

नचचमत्क)रककारणसब्दाथैभ्रपच्च सष्टत्वद्पोऽपि व्यत्तिरेको 

ठ्यञ्यते । यद्यप्यन्नस्रक्षं विनापि उवतिरेकस्पूर्विः संभवति; 
तथाप्युलपरक्षाया पि तद्भय ज्कता न विषन्यत इति ष्ययम् #! 
गषूदाहरणेशु कविप्रौटोक्तिलिद्धा एवाथ व्य्ञकाः ॥२००॥ 

अथ कविनिबद्धवक्तृप्रौ ठोक्तिथिद्धानामर्थानां मध्ये व- 
स्तुना वस्तुष्वनिस्रुद्ा हरति - 

परेमातिमानत्तो नदयेत्पसीद् प्रणते परिये, 
इति चक्तुवचःलिद्ध वस्तुना वस्तुनो ध्वनिः ५ 
अन्न कविनिबद्धपसखीख्प वकतृप्रौलोक्तिमिद्धेनातिमानः प्रेम. 
क्षयहेतुरिति वस्तुना त्वयैवमवधीरितश्ने दये सपन्नीष्वेवाभि- 
रतो भविष्यततीति वरतु व्यञ्यत्ते ॥ यथा वाजे लङका. 



२११ कन्दर्पे 

गिरिमेहलाघु चकि! संभोगलिण्णो रहंफारप्कुहफणाः 
कवछणा पत्ता दरिदन्तणं । एषि ते मङूजाजिदधा चिः 

णीणीखाससंपक्विणो जसा द्वन्ति चिसुत्तणे वि ब 

ताहण्णपुण्णा विभ ॥ !- ये छङ्कागिरिभेखल्ु चरि 
सर॑भोगखिन्नोरगीश्फारोर्फुष्टफणावल्लीकबङनास्ाप्ता द 

स्वम् । इदानीं ते मछयानिखा विरष्िणीनिः्ास्सं्पां 

जाता ज्ञटिति शिष्युतेऽपि बहुराल्तारुण्यपूर्णा इव ॥ 
सके (कपरमलरीनाश्नि) बिचक्षणावाक््यम् । ये हः 
गिरेकंङ्काधारभूवशैढल्य बिक्कुटस्य नितस्बादुसपन्नाः स 

भान्तञ्ुजगीपरभुखविकखरश्फटावद्धी पाने नाली भूत। स्ते 
यानिला विरहिमीनिःदवाघसंपकेण सक्वेऽपि यपू 
वना इव बहुला जाताः । - इलयत्न कविनिबद्धवक्तभौहः 
सिद्धेन बहुका जाता इलयनेन वस्तुना पूमेव स्वषाहुट्यरः 

द्नपयौप्तचिरहिणोनिःद्वासकारिण एत इदार्भी बहू 

खन्तो विरहिणीनां किं किं न करिष्यन्तीति वस्तु व्यज्य 

न च तारुण्यपूणणां इवेत्युखक्षात्र व्यखिका, स्याः अकृत 

जगथप्रतीतावनुपयोगात् { निःदवासरप्रपकेश्य हेपुस्वप्रतिप 

कविभक्ति विनैव ब हुर्यदेतुत्व परतीतः कान्य लिङ्गमिद् ठ्य 

मिति कदेव उ्यख्ञकप्नित्यपि न युक्तम्; तद्भ्रतीताः 

स्य्गथप्रतीतेरविकङत्वादित्याहुः ॥ २०१ ॥ 



चतुथे उषासः । २६५७ 

क ४ अथ केविनिबद्धवक्तृप्रटाक्तिसिद्धवस्तुनाछंकारण्वनिग्चु- 

| क $ न 

र 1ठत स्मरताप्न चट तस्या ₹गम्बुञ्ज) 
५ 41 

डति वक्तृवच+सिद्धवस्तुनालंकूतिध्वनिः ॥ 
च्छ विकसर्पितदूतीरूपवक्तृप्रौढोकतिसिद्धेन दगम्बुजगरीलनरूप- 
च्द्ुना स्मरवापस्य सूर्यत्तापाग्यतिरेको व्यञ्यते \ यथा वा- 

८ सहि विरइङूण माणसख मनज्छ धीरत्तणेण ओभासं) पिभ. 

खदसममहवीहर्खणम्मि सह् पाति तेण ओसरिथं ॥ -- ससि 

गरविरचथ्य मानस्य मम ैर्येणावकाश्चम् । प्ियददोनमहवि- 
भ ५ क क क [५ 

लक्षणे सहसेति तेनापद्तम ॥ दहै साच, मनस्यावकाक्चं 

र्थविद्धैयेण विरचथ्य स्थिताया इति शेषः । मम॒ त्रिय 

दक्षनोस्सवविवशक्षगे तेन सनेन सहसेत्यनुमूत्रकारेणाष- 

श्चदं गतम् } --इलयच्र खीं प्रति नायिकावाक्ये कविनि. 

खद्धवक्तृक्रिपतेल मानपङायनरूपवस्तुना भ्रियानुनयर्ूपं 

कारणं विनापि मानपङायनरूपकार्योत्पत्तिप्रतीतेरविभावना- 
+ ण = [^ ९, 9 + + १ 

खकारो व्यस्यते । तथा मप्रियददषैनस्नौमाग्यवहं धैर्थणापि 
खोट न श्यकयत इ्युखेश्चा च व्यज्यते ७ २०१ ॥ 

अथ कविनिबद्धवक्व्रौदोक्तिसिद्धाठंकारेण वस्तुभ्वनि- 

सुदादरति- 
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नाहं दूती क्षणं चास्या न विवद्यः स्मरज्वरः । 
हति वक्त॒यचःसिष्धालंकरलया वस्तुनो ध्वनिः ॥ 

अश्र कविनिबद्धदू तीरूपववौढेक्तिथिद्धेन नाहं दृतीयाक्षे- 

वालंकारेण दयाः सलयवाचित्नम् , तेन च क्षणमपि विस्र. 

स्यायं नावसर इति वस्तु व्यज्यते ॥ यथा वा- ‹ओद्ाष्धक.- 

रभरमणक्ख एदि तुद सोणे मह् दिण्णो | रत्त॑ुषप्प- 

स्र कोवेण पुणो शमे ण अक्षमिआ ~ भाद्रद्रकरजरदन- 

षस्तव ठचनयोमंम दत्तः ! रक्तांुकमरसादः कोपेन पुन- 

रिमे नाक्रान्ते । तव सपन्नीकृतानि यान्याद्रोद्रण्यभिनवरानि 

नखदन्तक्षतानि, तैमैम छोचनयो र्तोऽसणोल्युकः रमैव 

रक्तपठः, तद्रूपः भखादो दत्तः । तत्परिधानवशचादेवानयोरा- 

ण्यं न पुनः ोपवश्ञात् ।~ इति नायिकाया उत्तरेण किः 

मिति कोपेनारभे खोचने वहसीति नायक्तप्रषस्योन्नयनादत्रो- 

न्तराङुकारः } तेनाटंकारेण कोपेन माक्रान्ते इप् जुतिख- 
हितेन कविनिवद्धवकतृवचःसिद्धेन न केवरं त्वं शाद्येमाच- 

रितवानपि व्वाद्रौणि नखक्षतानि च न गोपयसरीति वस्तु 

उ्यञ्यतते 4 २०१ १ 

अथ कविनिद्धवक्तृवचःसिद्धाठंकरेपरारंकारध्वनिमुदा- 

इरत्ति-- 



चं उह्छासः । २३९ 

प्रवातकद्लछीवास्त तमालं वीक्ष्य सा हरे। 
इति वकत॒वचःसिदारक्लयारुक्रुतिध्वनिः ॥ 

भत्र काविनिवद्धदूतीरूपवक्तृत्रचः सिद्धेन प्रवात्तकदलीवेस्युप- 
मानेन तस्याः कम्परूपत्तान्तवक माचप्रतीतिजननद्वारा त. 

मे भवद्भूनितिजयत इति धान्तिमदरूकारो उभयत ॥ 

यथा वा--- " महि सदहस्सभरिषए तुह हिअप सुह सा 

भमाअन्ती ¦ दिभदं अणण्णकम्मा अङ्ख चणुञं चवि तु 

णद् ॥*-- महिलामहस्रभरिने तव हृदये सुभग सा- 

आन्ती । दिवस प्रनन्यकमीङ्गं तन्वपि तनयति ¦ मष्िला- 

सहश्च भरितत्वान्तव हृदयस्य तत्रावकाक्षं स्रा न छमते, ततः 

स्वतः कुशमष्यङ्गमनन्यव्यापारा सती सवोभिमिन्नपि देवस्ते 

तनूकरोति । -इव्यत्र महिक।सहस् भरितस्वस्यावकाश्ञाभावे 

तस्य च तनूकरणे पश्बस्यन्तादिपदं विनापि हैतुस्वभ्रतीतेः 

काव्यलिङ्गमलंकारः । तेन च कविनिवबद्धदुतीरूपवक्द्वचः- 
सिद्धेन ह्ारीरतनूकरणरूपे कारणे पूर्णेऽप्यवकाश्चकाभरूष. 

कायौ मावादिशेषो क्तिठयंड्यते । एवमथेश्च कत्युद्धवन्यञ्जनाया 

द्वादश्षापि मदा उदाहृताः । २०४ ॥ 

अथ क्षब्दा्थोभय शक्तिजं विवणोति-- 

वेदक विधस्तच्च श्ाब्दार्थो मध शछक्तिजः। 
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अनोह्टद्विजराजोऽयं माति सर्मन्नतेखरः ५ 

शन्द्थौ भय सामथ्ये षमुत्यो यस्ततीयो ऽभिधामुखष्वनि भ्रभद 

उक्तः, स पुनरेकविध एव । यथा सर्व्ञस्येश्वरस्य शेखरीभूता 
मनोद्धारी द्विजराजश्चन्द्रो भार्वीखयभिधया प्रतिषाद्यमे, 

सवावेदम्र्णीनद्यणोत्तमो भातीति स्वज्ञदिपदैन्यञ्चसया 

प्रतीयते | वाक्येन भा्मणोत्तमै प्यं चन्द्रे व्यज्यत । तत्र 
द्विजराज सवेक्ञपदयोः पयायासदस्व च्छष्दक्तमूडस्म् , म- 
नोदृच्छेखर पदयोः पयौय प्रहुत्वादथेश्चक्तेमुखलं चश्यु भयदा . 

क्िमखता ॥ यथा बा--* भतन्द्रचन्द्रभरण। ससुददीपितम- 

न्मथा । तारकातरखा इयमा सनन्दं न करोति किम् #'- 

चन्द्रा जाञ्यम् । तद्भावेनौऊऽव रयं रक्ष्यते । उञ्ञ्वखचन्द्र- 
भूषणा समुर्पिततमदना । राच्या उदहीपनविभाव्रस्ान्मम्म. 

थोहीपकत्वम् । तारकाभिर्मक्षत्नैस्तरका सा इयामा रात्निस- 

चन्द ल करोति किंमिखभिधया प्रतिपाद्ते । व्यशख्रनया 

तृश्ज्वचन्दरास्यश्शिरो भूषण भूषिता, आदम्बलतरि भावतया स- 
सदी पितमन्मथा, तारक्या कनीनिकया तरला वयामां 

यौवनभभ्यस्था सानन्दं न करोति किमत्ति चन्द्रादिष; 
शिरेभूषणविकषेषाद्यः प्रतिपाद्यन्ते । वाक्येन कािन्यरौपम्यं 
-तत्रौ प्रतियाते | अत्र चन्द्रादरिपदानां शिष्टतया शब्द. 



चतुथ उद्धासः । २४१ 

क्किमूलत, खमु पितादिषद्ानां पर्यायसदिष्णुखादर्थशक्तिमू- 

कता चेव्युभयश्चक्तिमूल्म् । यश्प्युमयश क्तिमूङेऽपि न्य- 

क्ग्चानां वस्त्वलंकारादिभेदेन व्यज्जकानामथौनां सतःसिद्ध- 

त्वादिमदेन वहवो मदाः संभवन्ति, तथापि शब्दा्थोमयश्च . 

क्किमूरस्वोपाधितैकीङ्चयैकविष शस्युक्तमियाहुः ॥ २०५ ॥ 

निगमयति- 

अधछादका प्रभेदा ध्वनरेवशुदाहताः ॥ 
खश्षृणामूह्ो ह्यविषश्िततवाच्योऽथीन्तर्वक्रमित्तवाच्यालयन्त- 

विरस्कृतवाच्यमेदेने द्विविधः । अभिधमूरे तु विवक्िता- 

न्यपरकाच्ये रसादिव्यज्तकोऽघंक््यक्रमव्यद्ग्य पकविध 
व संकक्षयक्रमन्यङ्ग्यस्तु शब्दक्षक्तिमूक) वस्तुभ्वनिरल- 
कारध्वनिश्वेति द्विविधः । अथशक्तेमूकस्त्वथस्य स्वतःचिद्ध- 
[व श भ. १५, 
त्वेन कवि प्र) दो क्िकरिपतत्वेन कविनिवद्धव्रकतप्र ला क्तकार्प - 

[8 त्वेन च तरैविष्ये, द्विविधानां चाथौनां व्त्वरुंकारमेदेन 
दैविध्ये पुनः षद्धिधिः, एवं व्यज्करी भूतानां षद्धिधानामप्य- 

थीनां वस्स्रकंकारात्मकञ्यङ्ग्यदधैविष्याहयद्शत्रैषत्वमिदथै- 

शक्तिमृलो द्वादृश्षविधः । उभयश्षक्छिमूटस्त्येकनिधः ।~- 

इलयष्टादश्च ध्वनित्रभेदा एवसुक्तरीत्योदाह्ताः ॥ २०६ । 

नन्वघंरक्ष्यक्रमव्यद्प्यस्य = रसादिन्यद्पयभेदृद्रहवों 
ए, 16 
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मेदाः संभवेयुः; अतः कथमष्टादच्चेदयुक्तमियत अद-- 

उ्यङ्कथानां हि रसादीनां यद्यप्वानन्यमिष्यते । 

तथाप्यलक््यकमतेपाध्येकयदिकतेदिता ॥ 

रो हि शङ्गारादिभेदेन नवविधः। तत्रापि सभोगविप्रङस्भ- 

भेदेन दङ्गारदैविध्यम् । तन्न सरंमोगस्थैव परस्परदशेना- 

छिङ्गनचुम्बनङ् पु माचचयजलकेठिसूयौस्तमयचन्द्रोद्यतुवणे- 

नाद्यो बहवो भेदाः ¦ विप्रम्भश्च पच्चविष उक्तः । तत्रा 

प्यमिखाषादयो भेद्। उक्ताः तयोरपि वि मावानुभावन्यभि- 

चारिभेदाः ¦ तच्ापि नायिकानायक्योरुत्तममध्यमाधमप्र- 

मेदाः । तत्रापि देरकालावस्थामेदाः । इत्येकस्यैव रसस्या- 

न्यम् । का गणना स्वन्येषामपि संककन इति । यश्चपि 

व्यङ्गय मदादनकभेदाः संभवन्ति, तथापि तेषां परिगण- 

यितुमशकयत्वादसं ङयक मन्धज्गयत्वोयाधिनेकीङे कविधोर- 

ख्रादिष्वनिरिति गण्यते ॥ २०७ ॥ 

अभोभयश्क्तिसथरस्थो वाक्य एव भवति, पदे शक्ति- 

द्यस्यापि वुलाधृतवदवस्थानास्ंमवात्; अन्ये खप्तदक्षापि 

मेदा वाक्य इव पदेऽपि संमवन्तीलयाह-- 

वाक्य एव भवेदेष शाब्दाथोभयश्क्तिजः। 

मेदाः ससदश्चान्ये ये वाक्यवत्ते पदेऽपि च ॥ 



चतुथे उद्छासः । २४१४ 

य्चप्युभयश्षक्तिमूरः कालदा त्रादिप्रबन्पेष्वपि संभवतीति 

वाक्य पतेत्ययुक्तम् ; तथाप्यत्िश्चपितस्वामावेन ध्वनित्वः- 

भावादिति भावः} न च कथमेफदेशभूत्तपदविषयो भ्वनि- 

मद्ावाक्योपयोगी स्यादिति वाच्यम् , क्णादेकावयवस्थित- 

ताटङ्कादिमात्रेण कामिन्या मूषितत्ववत्पद्विषयेण व्यङ्गे- 

सापि वाक्यद्य चारस्वोपपत्तेः ॥ २०८ ॥ 

[| ग न ९ ५ ५ 
तञ भम ल्कक्षणासूहध्वन्। पद् ऽथन्तरकछक्राशतनस्य- 

अुद्ाहुरति- 

यस्मिज्ञीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवति। 

अथोन्तरे सं क्रमित वाच्यतेटाव गम्यताम् ॥ 

भत्र जीवतीति पदं सोद्रपूरणैकपरजैषवनवेरक्षण्ये संक 
भितकास्यम् ¦ धन्यखप्रवीतिश्च फलम् ॥ यथा वा--~ 

°यस्य मित्राणि मिल्लाणि शत्रवः रान्नवस्तथा । भनुकम्प्यो- 

ऽनुकम्प्यश्च प जातः स च जीवति ॥ ~~ अत्त रूपभेदं 

विना सामानाधिकरण्यष्योगाह्िवीयभिन्रादिपदान्यथोन्तरसं- 

कमितानि । तन्र द्विवीयभित्रपदं विक्चब्धत्व घंक्रमितवाच्यम् । 

द्वितीयश्त्रुपदं च सवेधानाश्वस्तसपरम् । द्ितीयातुक्भ्प्य 

पदं पर्वथा निरपराधत्वपरम् । चरहदयत्वनिरस्यत्वसखंपत्तिम~ 
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न्वभरतीतयश्च यथाक्रमं प्रयोजनानि । भित्रादिक्षब्दाः प्रये. 

कमुदाहरणम् , प्रतिस्वं वाक्यपरिखमप्तिः । भत्तो न पदप्रका- 

इयेदाहरणल्वविरोधो बराकवरत्रयेऽपि । राज्ञो महापुरुषस्वं 

व्यजङ्कधम् । चतुरथपाद्वाक्यद्धयेन त्वन्यवैक्ष्येण धन्यतम 

उ्यङ्खयेदयाहुः ॥ २०९ ॥ 

अथाद्यन्ततिरस्कृतवाच्यं पद्गतस्युदाहरति-- 

चवलिन्चा विलिम्पन्ति यश्लांसि तव दिक्तशान् ¦ 
इत्यादिषु पदे वाच्यं स्यादल्यन्ततिरस्करुतस् # 

भन्न विदेपनस्य मतंद्रस्यस्ाघनकसेन धवङिमखाधनकत्वा- 

सभबाद्विङिम्पन्तीति पद् मलयन्तातिरर्छृतवाच्यं सखतखवन्ध. 

माचरे छश्षयत्ति । यश्षस्लामितरयकोवेकक्षण्येन व्यापन प्रयो. 
जनम् ॥ यथा वा--- ' खटववहाया दीसन्ति दाश्णा जह 

वि वह वि धीराणं । हिभञवसस्खवेहुममा णहु बवघाक्छ 

विभुञ्छन्ति ॥ '--- खर्ज्यवहारा दशयन्ते दारुणा यश्यपि 

तथापि धीराणाम् । हृदयवयस्यबहुमता न खदु व्यवसाया 

विसुद्यन्ति ॥ धीरेषु करस्मिश्चित्कार्ये प्रवतेमानेषु तखब्त्ति- 
दुषणपराः खरन्यवहारा यश्पि भवन्ति, तथापि हृदयमेव 

वयस्यः खुहत्, तेन बहूमदाः सम्यगालोच्य निधोरिता- 
[० 

स्तेषां प्रवृत्तयो न बिद्युह्यन्ति न मध्ये प्रतिहता भवन्ति । ~ 

[। 



चतुथं उष्टासः । २४५ 

इखयत्र चेतनधमेस्य मोहस्य उयवखायेष्वसंभवाद्यन्ततिरस्छृ- 

तवाच्यतया विभ्युह्धन्तीति पदं प्रविहतिं छक्षयति । शर्वथा 

च्यव चितकायेनिरवकणं व्यङ्गथम् ॥ २१० ॥ 

फवं ठक्षणामूरो पदप्रकाश्यतयेदाहलाभिषामूकेष्वस- 
लक्ष्यक्रमव्यङ्घथं परदगतमुदाहरति-- 

संनिधत्ते सदा चित्ते तद्क्तं वर्णीमणेः ! 
अ संलक्ष्यक्रम्यज्यध्वनिरत्र षदे भवेत् ॥ 

भन्र तदिति खवैनामपदेनाचु भवैकमोचरा विशेषाः प्रका 

शन्ते । तेन च रोकोतचचरचमस्कारकारिता व्यज्यते । सथा 

च विप्रङम्भः प्राधान्येन तत्पदेन व्यज्यते ॥ यथा वा-- 

“ छावण्यं तदृशो कान्तिसतदूषं स वचःक्रमः । तदा घुला- 
स्पद्मभूदघुना तु उवरो पराच् ॥` तद् तस्घंनिधौ 
घुखयुरभूत् । भघुना तद्धिरदे उ्वरः खाध्यव सानरक्षणयाः 

धंवाषहेतुरियत्र तदादिस्ेनामषदैः वृर्वोक्तरीया श्राषा- 
न्येन विभ्रङस्भो व्यज्यते ¦ यदि च सवैनामपदानां बुद्धि- 
स्थवाचकतैवेति न॒ व्य्ङत्वभिति भवम् , तदान्यदुदाहि- 
यते-- ' धरगे भुग्धतयेव नेतुमखिलः कारः किभारमभ्यते 
मानं षल्छ धति वधान कज्ुतां दृरीक्ह प्रेयसि । सख्यैवं 
प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना वीचैः शंस हृदि. 
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स्थितो षि नद मे प्राणेश्वरः भ्रोभ्यति ॥'-- हे अुग्धे 

सखदितचघाधनज्ञानदयूल्ये, सुग्धतयैव स्ेष्टचाधनज्ञानशुल्यत- 

यैव श्रवेभायुनेुं किषुधुकसि इदं न युक्तम् । मानं 

त्स्व । कथं मानधारणभिद्याकाद्ूयामाह् ~~ प्रेयसि भिये 
ऋजुतामाजेवं दुरीङ्कङ । प्रेयसि परमप्ेमास्पदे कथमनाजैवं 

कटु श्षक्वभिलयत उक्तं शतिं वधासेति । एवं सख्यो पदिक 

भीतानना मीयभिव्य्लकदस्तापिधानादिचेष्टाश्रयानना नियं 

हृदयसंनिदहिवः श्रियः श्रोष्यति, तज्नीचैभन्द् शतेति सखी 

पर्यवदत् । --इयत्न भीताननेयनेन नीचै; शंखनशय युक्तता 
व्यज्यते । न च गुक्तताया वस्तुरूपस्वाचद्वय जनेऽपि रखा- 

भिव्यलकत्वामावेनासरंरक््यक्र भव्यङ्खथोद्ाहर णत्व मयुक्तमिति 

वाच्यम् , तदानीमन्यदेतुकमयस्यामावाद्विपररस्मण््गारस्य 

मरेयखि रागात्तिश्चयस्य चाञ्ुरणनन्यायेन व्यञ्यमानत्वान्न 

दोष इति ध्येयम् ॥ “एवंवादिनि देवर्षौ पार््च वितुरथो- 

सुखी । रीखाकमख्पत्राभि गणयामादच पर्वती ॥ '-- 
भनत्राधोश्रुखीति पदेन ठस्नाख्यभावो व्यज्यते । पएवमन्येषां 

भावादीनां रस्माख्ादीनां च पद्न्यङ्गचत्वमुदाह्ायम् । 

रसाभासाद्यो हि वाक्यप्रकाष्या अपि रसापेक्षया निष्ठ 
चमस्कारा इत्ति पदप्रकाश्यानां तु तेषां निष्टतमचमस्का- 

{+ रकारितैवेति परथद्नोदाहरणमादतमस्माभिरिति थ्येचम् ॥ 



चुं उछछासः । २४७ 

अथ सखंरक्ष्यक्रमञ्यङ्गय मेदेधु राब्दशक्य। पदेऽठकार- 
ध्वनिमुदाहरति-- 

चित्ते स्फुरतु तदरुषं हरेरदैत्याद्धिपदिषः । 

इत्यादौ शाञद् शकल्युत्थः स्यात्पदेऽलंक्रातिध्वनिः 

अब हरिपदेन व्यश्नया िपरतिपादनद्वारा भगत्रतस्त- 

दौपम्यं व्यउ्यते ॥ यथा वा-- ‹ उधिरविशरप्रसाधितक- 
रारकरवारूरचिरसुजपरिषः : श्चटिति भ्ुकुटिविद्धितक- 

खाटष्टरो वियाति नूप मीम: ॥'-= है नृप, रक्तप्रसराङ- 

करतभोषण कङ्गमनोक्ञवाहुपरिषतनः सद्यो भरष्िपखंजातवि- 
दङ्कप्ाछपफल्कः । भवानिति शेषः ॥ भीमो भयंकरो 

विभाति । --इयत्न भीमपदेन नृपस्य मीमसेनौपरम्यं 
>्यञ्यते । ‹ वि्ेषणं निशेष्येण बहुम् ' इति विशेषणस्यापि 
पश्चानिर्द्ञो नाुपपन्न {ति चृपभीम इयेकमेव पदम् + 

तथा च भवानिति नाध्याहर्तन्यम् ¦ एकपदे च न रूपकम्) 

तथा घलयङंकारेगेवारूकारप्वनिप्रसखक्या शब्दशक्ल्यारंका- 
रभ्वनिस्वविरोधात् । नाप्युपमितसरमासः, पमाया व्यङ्गधथ- 
सानापत्तः । --इत्यप्याहुः ॥ ९१२ ॥ 

शब्दशक्ला पदे वश्तुभ्वनिगुदाहरति-- 
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खभरे त्वद्धजाशौयं परयन्त्यनितिषा दिषः 

इत्यत्र कावद शकयुस्थः षदे वस्तुष्वनि भेवेत् 
क ) 

अन्न निमेषरदहितवष्वकेनानिभिषपदेन सहिषो देवत्व 

भ्राप्ना इति वस्तु ठगरज्यते + यथा वा-- ' सुक्तिसुक्तेकदे- 

कान्तसमद्ेखनतत्परः । कस्य नानन्दनिस्यन्द्ं विष्धाति 

खदागमः ` --युक्िं सुरतोपभोगमनन्तरं सुक्क च 

करोकीत्ति तथा, एकान्त उपहर यत्समादेश्षनमाहूनं तल 

वणः, सतः प्नियस्यागमः कस्य स्ञीजनस्यानन्दातिश्चयं न 

तनोति । --इति स्केतदायिनं कामुक काचिन्भुख्यया 

न्त्या स्तोति, तस्यैव प्रकृतत्वात् ¦ तत्र च जुक्तिमैिकमोगं 
सुकिमपवर्म च कुर्वेष , रकान्तस्रमादेशने निविचित्सोपदे. 

शने प्रवणः, सखन्नागमो वेदे इति पदागमयपदेन वेदौ व्य 

यते ¦ समीपस्थवच्चना्थं तत्रापि ताखयोदिल्येके । केचि 

स्वप्रस्तुतप्रश प्रया युख्या वृत्त्या वेद् एवात्र स्तूयते, 

संकेतदायिनः स्तुतिस्तु ज्य जनयेवयाहुः ॥ २११४ ॥ 

भथाथेशक्तिमूरष्वनिष्ु स्वतः संभविषदार्थप्रयुक्तमेदेषु 
चतुषु पदे वस्तुना वस्तुध्वनिपुदाहरर-- 

भय सन्ञमशच्छेदात्सफरस्तदटिषां चने ! 
वदे स्थाद्थश्कत्यान्न वस्तुना वस्तुनो ध्वनिः + 



चरथं उष्मः । २४९. 

अत्र प्रछृतवाक्यार्थेत वस्तुना तव शत्रुणा पूर्व घमरे खड्गो 
निष्फलाऽभूदिति वरस्त्वद्ेति पदन व्यञ्यते ॥ यथा वा-- 
५ सराय स्नानञ्ुपासितं मख्यजेनाङ्गं समङेपित यतो 

ऽस्ताचलमौङमम्बर्मणिर्वि खन्वमच्ागतम् । आश्य तव 
सौङकमार्य॑भभितः क्कन्ताच्चि येनाधुना नेननद्न््मसीखननव्य- 

( 
५ # 

तिक्र शक्तोति तेनाशिदुम् । !-साय मल्लनधुपाप्रितमादरेण 

शीलितम् , चन्दनेन च शरीर स्रम्यगाद्िपरम् , भानुमान 

नप्यस्ता्रक्चिखरं गतान्, अन्नागममनं च विश्ल्ध मन्दम्; 

अथाप्यभितः क्ान्तासि यतत्ते नयनयुगे मीढनञ्यतिकर- 

रहितमाधितु खलु न शक्तोति, भहा तव सौद्कुमयेम् ! 
~हइयत्र सायपियादिभिस्तिमििकेषणेः कलमस्य वमोति- 
कषयभ्रयुक्तत्वशङ्का निवार्यते , विक्चन्धमित्यनेन सरत्वरागमन- 

्रयुक्तस्वशचङ्का च निरस्यते | एवं छमहेत्वभवेऽपि कलान्ता- 
सरीलयहेतुकक्लछमशूपेण वस्तुना स्वतः सं मावना चैव परपुरुष. 

खुपञुञ्य स्नताश्छनुदिप्रालि चेति वस्त्वशु नापदेन भाधन्येन 
ञ्यडयते । यद्यपीयं सखीं प्रति कस्याश्चदुक्तिरित कवि- 

निबद्धवक्ववचःचिद्धायेमूलूकध्वनिम्रस्ताय एवेद ुदादतुु- 

चित्तम् , तथापि वस्तुना वस्तुध्वनित्वमान्नं पुरस्छयेदयुदा- 
हतमिति ध्येयम् |; ३१४ 

अथात्रैव वस्तुनाङंकारभ्वनिभ्ुदाहरति-- 
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खदा त्दुर्थिनामाशं पूरथस्यवनीपते । 

पदे स्याद््थंशकत्यान्न वस्तुनालक्रातिध्वनिः ॥ 

भच्र प्रस्तुतवाक्यार्थरूपेण वस्तुना राज्ञो दनि मेघाद्वयति- 

रेकः सदेति पदेन प्राधान्येन ध्वन्यते ॥ यथा वा-- ‹ तद्- 
प्रापिमहादुःखविरीनाकेषपातका । तचिन्ता्ेमलाहादक्षी- 

णपरुभ्यचया खती ¦ चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परत्रह्मस्वरूषि- 

णम् 1 निरुच्छ्वासतया शुक्तिं गतान्या गोपगन्यका ४ ~ 

तद्विरहदुःखासुमवक्षपितसमस्तपातका, तच्िन्तारुभवजनि- 
तानन्दाजुभवक्षीणनिलदपुण्यनिचया कापि गोपकन्यका 

निरच्छरा खतया भगवन्तं चिन्तयन्ती सक्तिं गता । शाखे 
क्षि तन्तस्थापपुण्ययोः स्वस्वजन्यतत्तदुःखसुलान्ुभवभ्यमेव 

माक्षो न तु पापान्तरपुण्यान्तरजन्यदुःखस्ुखालुभवाभ्यां 

दुःखान्तरसुखान्वरजनकथोः पापपुण्ययोरपीति स्थितिः । 

तथा चात्र तद्धिरहदुःखानु मनेनाशेषपातकविखयप्रतिपादना- 
दिदुमवगभ्यते ~तद्धिरहदुःखमेव समस्तपातकजन्यदु;खले- 

नाध्यव लीयते, तथा त्षहशदुःखजनकपातकविख्य एव 

समस्तपातकविलूयत्वेनाभ्यवस्रीयत शति ¦ ततश्वेदमतिश्षयो- 

करिद्वयमरेषपदेन प्राधान्येन श्योयते, तद्भावे तद्विरहदुःखः 

जनकपातकस्यैव वदुःखाचुभवेन नाकषपरतीयापत्त्यातिशषयो- 



चतुथं उद्काप्षः । २५१ 

क्यजुन्मेषात् } एवशुत्तरार्थेऽपि तच्वन्तासुखस्य सखकल- 
पुण्यजन्यसुखसेनाभ्यवसखानात्त्ा तच्चिन्तास्ुखानुभवेन त- 

जनक्रपुण्यनाशस्याकशेषपुण्यनाशस्वे नाध्यवसान।दतिशयोक्ते. 

द्वयम् । तच्च चयदेन प्राधान्येन योल्यते ॥ 

अथालकरेण पदे वस्तुध्वनिञुदाहरति-- 

ञ्ुचादोहि षयः स्वःख्ीगोभिस्तेऽरौ तृणाद्रे 

इत्यलकरतितो वस्तुच्वनिरूखयः षदे बुधैः ॥ 

भज चृणचर्वेणल्पं कारण शौ, पयोदोक्नरूपं कायेभप्वये- 

नेतरेष्विखयदूकारेण तृण चवैणछ्तं रिपु दयया तं विद्छजसीति 

वस्तु युवेति पदेन प्राधान्येन व्यञ्यते ॥ यथा बा-- ्षण- 

दाञ्चावश्चणदा चनमचने व्यस्नमन्यसरनम् ! बत चीर तव 

द्विषतां पराङ्घुख त्वयि पराङ्घरुलं स्म् + *- श्रणद। 

राचरैरक्षणदा राल्लिने भवतीति विरोधः । ₹त्स्वदायिनी न 

भवतीति तत्पारेदारः । वनं काननमवनं वनं न भवत्तीति 

विरोधः । रक्षणमिति तत्परिहारः । व्यथनं स्यवापितिर- 

व्यसन व्य्रनं न भवतीति विरोधः । अवीनामूणौयूनामस्तमं 

काङनमिति तत्परिहारः । पश्युपारुनमेव जीवनमिति याचत्। 

थत्र क्षणद्ादिक्षब्दक्षक्तिमूलो यो विरोषाठकारस्तस्खमयै- 
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न स्यि प्रा्ुखे सवं पराङ्युखभियथौन्तरन्यास्रेन 
धिरपि सखामदुवरषैते यतस्त्वयि पराङ्युखे सर्वं पराङ्मुखं 

विपरीतस्वभावं जातप्निति वस्तु व्यज्यते ¦ तन्न खर्व॑भिति 

पद् भ्राघान्यन व्य्चम्ं . १६ ॥ 

3 अ 

अथाङंकारेण पदेऽरंकारध्वनिपुदा्रति-- 

दैन्यं सहजमेश्ष्य त्वद्धिषि नूनं दरिद्रता । 

लमेव अयततीदयाचलक्रूलयारुङ्रतिध्वनिः ॥ 

अत्र दरिद्रता खसहनं दैन्यं तव रिपौ दृष्टा नूम तमेष 

शवयमपि भजवीस्युध्मश्चया तव शत्रावव दारिद्यं नान्यदेति 

षरि घ्रख्याठंकार एवकारेण व्यञ्यते ¢ यथा बा ' तु 

वस्स गोसम्मि आसि महसे भिलातनकमलख्दरं । इअ 

णववहुभा सोऊण करुण वअणं गही घमुहं ॥ ~ तच बह. 

भस्य जिभात असीद्घरो म्डानकमछ्दटम् । इति नव- 

वधूः श्रुसवा करोति वदनं महीसमखम् ॥ महीषंसुख्लीकरणं 

छल्लया विनमनम् । अच्राधसो म्लानकमरूदरभिति रूपकेण 

नववधूकतूकचुम्बनस्याधरम्छानतदितुतवभ्रतीतेः काव्यशिषङ्ग 
ञ्यञ्यते । तत्र च स्लानपदं भाधान्येन उथखकम् ॥२१५॥ 

एवं सखतः घ्रंभविनामथीनां व्यश्ञकषां पद्गतस्वेनोदा- 



चतुथ उद्काप्तः । १५६ 

[ नि द्य कविभौढोक्िधिद्धाथशक्तिमूरष्व निष वस्तुना वस्तुभ्व- 
निमुदाहरति~~ 

नानावर्णे जगत्पुवै स्वत्कीर्तेरवद्ख्नाः। 

इत्यादौ कलटिपतार्थैन कल्पिता्थध्वनिः पदे ॥ 

अत्र घ्वत्कररचैः पै जगन्नीरर्गातादिनानावणेविशिषटं जनः 

वदन्निति कविका्पतेन वस्तुना सांप्रतं तवत्कीत्यं धव- 

छधब्रलायमानमेकवणंमेव जगद्स्त इति करिप्तं बस्तु पूवै- 
मिति पदेन प्राधान्येन व्यज्यते} यथा वा-- ‹रत्तीघु 

चन्दधवछादु छङिभमप्फ़ाछेडण जो चावं । एक्षच्छत्त 

विभ कुणह भुवणगञं विदर्मन्तो ४'-~ रात्रीषु चन्द्र 

धवला कषितमास्फास्य यश्चापम् । एकच्छत्रामिव कुखते 

सुबनराज्यं विज॒स्भमाणः ॥ यो मद्नश्चन्द्रषवटसु निकषा 

विजृम्भमाणः खन् , कङ्धितमिष्चुमयमिति यावत् । आस्ा- 

ऊनक्छियाविकषेषणं वा । चापमास्फास्य सुवनमेव राञ्यमे- 
कच्छन्रमिव, स्तरैकवशंवदमिति यावत् । करद इलयत्र मद्- 

नशृत्तान्तेन कविप्रौटोकिसिद्धेन वस्तुना ये कामिनोये च 

दिस्ताये च पक्षिमगादयो ये चाचेतनास्ते सर्वेऽपि रातिषु 

मदनाज्ञां नोहङ्कयन्ति, किं तु जागरूकाः सकलामपि 

रात्निञ्चुपभोगपस एवातिवाहयन्वीति वस्तु अुबनराञ्यपदेन 
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प्राधान्येन उ्यञ्यते, भुवनपदस्य चेतमाचेतनात्मकस्कक- 

प्रषच्चवाचित्वात् } ६१८ ॥ 
(9.५ [३ [| 

भथ कविप्रोदोक्तिसिद्धेन वस्तुनां कारष्व निमुदादरति-- 

अधुः प्रस्नमाध्वीभिः खसजे सरितो नवाः) 

इत्यादौ तु षदे कटषवस्तुना्ंक्रातिध्वनिः ॥ 

अत्र कविकहिपतेन वघन्तवृत्तान्तषू्पेण वस्तुना माध्वीन।- 

मतिश्षयोक्तिः सरित इति पदेन प्राधान्येन ज्यज्यते ॥ 

यथा वा- ' निशितश्षरधिया्पयलयनङ्घो दशि सुराः खबलं 

-वथक्यरा , दिशि निपतति यल्लसख्रा च तत्र व्यतिकर- 

मेद्य ॒खजुन्मिषन्यवस्थाः ।¡ ` अनङ्गः सुदशोऽराल वक्ते 

. वथा, यौवन इति यावत् ¦ श्चि निश्चित शरवुच्या स्वबल 

हलकी विश्चविजयसामथ्यैमपेयति । सा च टक्च यत्त 

दिि निपतति तत्र दश्षावस्था व्यतिकरं संमदेमेय समु 

प्िमिषन्ति ।- इलयत्र प्रक़तवाक्ष्याथंरपेण कविकरिपितवस्तुना 

परस्परविरद्धा भपि दक्षाचस्था युगपद्धबन्तीति विसेषो- 

ऽतिश्चयोकतिवौं व्यतिकरपदेन प्राधान्येन ठयजञ्यते ॥२१९॥ 

भथाङंकारेण कविप्रीदोक्तिसिद्धवस्तुभ्वनिमुदाहरति--- 

स्मरः कुकङुटकाहल्या निधलैयति किं रणात् । 

इन्द्रमथेलयक्रलया कटट्षवस्तुध्वनिः पदे ॥ 



चतुथे उह्छसः । ३५५ 

अद्य प्रमति स्मरश्ताप्रचूडच्छद्मकाहदीशुदधोष्य भिशचुनं रणा" 

ज्निवतंयति किमिल्युस्र्वया स्मरो रात्रिमख्िलां दन्द 
स्रभोगजागरूफमेव करोति स्मेति कविकहिपितं स्मर- 

युत्तान्तरूप बस्त्वदरेति पदेन प्राधान्येन व्यज्यते ॥ यथा 

बा- ८ वारिज्ञन्तो चि पुणे सदावकभद्िएण दहिभरण । 

अणभरवभस्घएण विषुद्धजाह ण चल से हारो ॥~ 

वायैमाणोऽपि पुसः संतापकरष्थित्तन इद्यन । स्तनभर. 

वयस्येन विद्युद्धजातिन चरत्यद्य हारः ॥ संतापकष्थि- 

तेन हारेण सह ग!डालिङ्कने स्तनयोः पीडा भविष्यततीय- 

लुशयवतेत्युत्मे्षः । स्तनयोः; पीडया कुतोऽस्य संताप इयत 

उक्तं स्तनभरवयस्येमेति । स्तनभरस्ाहिलयमेव वट्घररूयत्वे- 

नाध्यवसीयते ! ताहशेन हृद्येन पुनः पुनो मामाऽप्यस्या 

हारो विद्धुद्धजातितय। । निमेरोत्पत्तिमत्तया | घ्वाश्रयपरि- 

लयागदेषशयून्यजात्तिमत्तया चेदि ध्वन्यते |} न चरति 

स्वाश्रय परिखयञ्यान्यत्र न गच्छति । कस्पमान एवस्त इति 

यावत् । एवं च विपरी्तरतावस्थेयमिति वोध्यम् | अन्न 

च विशयुद्धजातिरवलश्चभेन काव्यलिङ्गारंकरेण हारोऽनवरतं 

कम्पमान एवा इति बस्तु न चलति पदेन प्राधान्येन 
उ्यञ्यते ॥ २२० ॥ 

भथारकारेणारूकारध्वनिः पदे यथा- 
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जयत्यस्याः कटाक्षेऽद्धा स्वद्चरान्क्षिपति स्मरः 

इत्यादिषु षदे ज्ञेयोऽकंकरत्यालंकरूुतिध्वनिः ॥ 

अस्याः कटाश्चे जयति घि स्मरः खशराक्रूनं॑शक्विपतीति 

कविकल्पितस्मरक्षरयामोस््रेक्चया स्मरशर पक्षयादसीयकल - 

क्षस्य व्यतिरेको जयतीति पदेन प्राधान्येन व्यञ्यते ४ 

यथा वा--- भो भुद्धघ्ामलङ्गो धम्मो कङिअरुकिअ- 

गिखदेहो ! तीए खन्ध वठं छदि सरो सुरभक्षगरे 

जभडइ ॥ ̀ --~ स सुग्धक््यामखाङ्खो ध्मिह्ठः कलितरलि- 

तनिञदे्ः । तस्याः स्कन्धाद्ररं रुन्ध्वा स्मरः सुर्व्गरे 

जयति ॥ मुग्धः न्द्रः इयामङङ्गः कल्ितमनोहरदेष्षा 

धम्मि्ठः स्मरस्तस्याः स्कन्धाद्ं घप्रदेशात्तेनासंनिवेश्चमूखाच् 

बलं छन्ध्वा सुरतेक्चगरे जयति । --इयन्न सुरतरभधेना- 

सप्रदेश्षे गलितं घलम्मिह्ठमवलरोक्य रतिविरतिस्रमयेऽपि पुन. 

रङ्करिताभिलाषः काञुकोऽमूदिति तात्पर्यम् ¡ तवश्या् 
धम्मि: स्मर इति रूपकेण सुरतस्तंगर इति रूपकेण च 

चिरकरारूरतिपरिणान्तोऽपि कालको रलारस्भ इवाङ्रिता. 

भिराषोऽभूदियभिलाषकारणामावेऽप्यभिखावग्रदतिीत्रभाव- 

नारकारः स्कम्धपदेन प्राधान्येन व्यज्यते ॥ २२१ ॥ 

एवं कनिग्रोदोक्तििद्धानामथानां व्यखकतवञुदाह्य 



चतुथं उ्लवासः । २५७ 

कविनिबद्धवक्दरपौढोक्तिधिद्धष्वर्थेु पदगते वस्तुना वस्तु- 
ध्वनिमुद्ाहरति--~ 

चरठाधुना सा तनुते साहसं दाश्िवीक्षणे | 

इति वक्तृवचःसिद्धवस्तुना वस्तुधीः षद् # 

अन्न कविनिषद्धदुतीर्ूपवक्तृवचःसिद्धेन शश्िवीक्षणध्राह- 

सकरणर्ूपवस्तुना तश्या निजजीवितनैराश्यरूपं वस्तु साह- 

खमिति पदेन प्राधान्येन उयञ्यते ॥ यथा ब्रा--~ ८ णव. 

पुण्मिमामिजङ्कस्स सुह्भ ति भणघ्ु प सन्नं 
का सोहरगघरमग्या पभोसरभणि उव तुह भज ॥' --- 

नवपूभिमामृगाङ्क्य सुमग कोऽक्गीति भण मम सयप्। 

का सौभाग्यसमप्रा प्रदोररजनीव तवाद्य ॥ अन्यानुरक्तं 

नायकं प्रति नायिकाया वचनमिदम् । ह सुभग, स्वं तव- 

पर्वचन्द्रस्य । अत्र नवपदं रागाब्रित्वद्योतनाय । कोऽसि 
किं ज्येष्ठः किं वा कनिष्ठोऽक्षीऽति सयं मम भण । पू 
मयि तथानुरक्तोऽपीदानीं नानुरकोऽन्नि, अतस्त्वं दरिद्रा. 

रागोऽसीति याबत् | सौमाग्यश्चालिनी का वा शवाद्च 
परदोषरजनीवानुरागक्छारेमीति यावत् । भत्र कविनिवद्धनायि- 

कारूपवक्तृभदोकिचिद्धेन प्रकृतकाक्याथरूपेण वस्तुना मयी. 

वान्य्थामपि क्षणःदननुरक्तो भविष्यसीति वस्तु नव्रपदैन 

दर, 17 

चै, 
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प्रदोषपदेन च प्राधान्येन द्योते ।; २२२ \ 

अथात्रैव व्तुनारकारभ्वनिपुदाहरति- 

न श्रोत्तस्यद्चुमं यावन्तावदेव व्रज परिय । 
इति वक्तुचचःसिद्ध वस्तुनालंकृुविध्वनिः ॥ 

है परिय, भष्युमं स्वमरणवात्ती यावन्न श्रोता तावदेव 

गन्तव्यं चेद्रच्छेति प्रकदव)कयाथैशूपेण कविनिबद्धनायिका- 

रूपवक्तृवचःसिद्धनाक्चपाटकसि वजेति पदेन प्राधान्येन 

ठ्यस्थते ॥ यथा वा--- ' हि णव णिहुषणसमरस्मि भङ्कपा- 

खी गिविडाण् । हार णिवारिभो चिअ इषेरन्तो तदो 

कष्टं रमिभं ॥' -सखि नवनिधुवनसमरेऽङ्कपाटीसख्या 
निविडया } हारो निवारित एवोक्वरंस्ततः कथं रमितम्॥ इदं 

नवोढां रालिदृतान्तं एच्छन्स्याः सख्या वचनम् । हे सासि, 
नव्सुरतस्म्रय उच्चरन् । निभेरसुरतप्रतिबन्धक ईति 

यावतत् । तादृशो हारो निबिडया टढया, भङ्कपास्येबाष्िङ्ग- 
नमेव सखी । निभैरदुरत्ौरुभ्योपयो गिच्वादङ्कपाल्याः सखी- 
त्वेत निषूपणम् । तयः! निवारितो बिच्छिन्न एव भवतति , 
ततो हारविच्छेदानन्तरं क्रथं रमितम् ।-हयत्न कविनिबद्ध- 
ससीरूपवक्तवचः सिद्धेन प्रद्तवाकया्थैरूपवस्तुना हारति. 
च्छेदानन्तरं प्रौढाङ्गनाया इव नबोडाया भपि तवारम्बस- 



चदथ उ्छासः । २५९ 

मयघुरवा्िढश्षणमेवावद्यं रतमभूत् । तत्कथं क्रीटमनिति 

कथयेति व्यतिरेकाटंकारः कर्थपदेन भराधान्येन च्यञ्यते ४ 

अथात्रैवारंकरेण वस्तुष्वनियुदाहरवि-- 

कुसु तीव जाताश्च चीक्ष्येन्दुं त्वद्युता सखी । 

इति वक्तृवचचःसिद्धालंकूल्या वस्तुनो ध्वनिः ॥ 

या युता सखी चन्द्रं वीक््याग्र ह्ुभुद्धतीव जातिति 

बद्धनायिक।घखीशूपचक्तृव चः धिद्धनोपमाङकरेण पून 

भन्न 

विनि 

खन्द्रद् सौनेऽस्या मोहो ऽमवदिति सस्खद्यति पदेन प्राधान्येन 

यज्यते ॥ यथ। वा~- ४ पविसन्ती धरदारं विवङ्िञवयणा 

पुखोदङण ष्हं । खन्धे चेत्तृण षडं हा ह्ाण्डोत्ति 

रुआसि सहि किं त्ति "~ प्रविक्षन्ती गृहद्धारं विवङितव- 

दना विदोक्य पन्थानम् | स्कन्धे गृहीत्वा घटं हा ह 

न्ट इति रोदिषि सखि किमिति ॥ अश्र मागोवरोकनस्य 

द्रारपवेशखमये स्कन्धे प्रहणस्य च घटनां प्रति हठ. 

सभतीतेः, घटनाश्चस्य वा रोदनं प्रति दैदुखप्रतीतेः 

काव्यिज्खपरलंकारः | तेन च संकेतनिकेतनं गच्छम्तं 

दयितं द्धा यदि तप्र गन्तुमिच्छति तद्वापरं 

घटं गृहीस्वा गच्छेति वस्तु किमितीति पदेन प्राधा 

स्येन व्यज्येत ॥ चथा वा- ^ विष खण सदि तुम 
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दृदृटूण वडेण तरछतवदिष्टं । दार्प्कंसमितेभ अष्पा 

गरूभो त्ति पाडअ विभिण्णो '। '~ विह्वलां क्षणं प्खिस्वां 

श्रा घटेन तरटतरदृष्टिम् : द्वा रस्पशशभिवेणारमा रुरिति 

पातयित्वा विभिन्नः ॥ हे सखि, स्वभारेण व्िह्वङामत एष 

तरछतर्टष्टि त्वां दृष्ठ घटेतैव स्वार्मा गुहेरिति मला 

द्रारस्पशषेठयाजेन पातयित्वा विभिन्नोन तु स्वमेव द्वारस्पक्े. 
व्याजेन घदस्य भङ्गं कृतवता । ~ इलत्र नदीकूल- 
खदागृहे छृतसंकेतं त्वद्रमनममये तेत्राप्राप्त गुहप्रवेश्चसमये 

तत्र गच्छन्तं कामुकं दृष्टा पुनजेखाहरणव्याजेन नदीगम 
नाय द्वारेपचघातन्पाजेन बुद्धिपूवेकमेव स्या घटो भग्न 
इति मया विदितमेव । तत्किमिति नान्धाकतिषि१ तत्समीहि- 

विद्धये पुननेदी प्रयाहि । अहं ते शश्रूनिकटे सवै सम्थ- 
भिष्य इति वस्तु द्वारस्वश्षमिषेगेति कवि निबद्धबक्तृपरोटे क्ति. 
बरिद्धयापहूलया व्यज्यते । तत्र॒ भिवेगेति षदं प्राधास्येन 
व्य खकम् ॥ २२४ ॥ 

अथश्रैवाडकारिणाठंकारष्वनिम्रुदाहरयति-- 

मेरो कैरास किं मूभृत्प्रतापेस्त्वत्समोऽस्म्यहम् । 
इति वक्तुवचःसिद्धाछक्रुलयालं्कतिष्वनिः ॥ 

अन्र (मेये इति कैठासेन एबोधने कृते , कैखास किम् 



चतुथं उद्छासः । २६१ 

[+ 

इति मेरोरुक्तिः । भूष्दिद्यादि कैलास्य प्रतिवचनम् ¦ 

भत्र स्वत्छम इल्युपमया प्रतापेष्वतिशशयोच्छित्येसतरते । तत्र 

रजताटमकस्वाभिभ्रायमहभिति पदं प्राधान्येन व्यज्लकम् # 

यथा वा ‹ जेण्डाह् महूुरबेण अ विदृण्णदारुण्णङ्घुअ. 

मग्रा घा ¦ बुडूढ। वि णवो उव परवहू भदा हरेह पुर 

हिअअं ॥ ̀  --श्योत्छ्ञयाः मधुर्तेन च वितीणतार्ण्यो- 

तुकमनाः सा । बद्धापि नव्रोढेव परवधूशदह्। हरति वव 

हृदयम् (| उयोसत्स्तया पकितधीतिरोधायिकथय। दृत्तताङण्या 

मधुपेन केव्र्सुद्सुकप्रनाः सा बद्धापि परबधूरियेव लद 

हृदयं नवोढेव हरति । -- इयत परबधूस्तव हृदं हरतीति 

कान्यङिङ्गने माघ्रुञिह्षत्वा बृद्धामप्यमिरषसि, त्वदीयमा- 

चरितं किं वक्ष्यामीति वक्षतुभिष्टस्याप्यर्थश्य चिशेष।धित्खया 

निषेधरूप भक्षेपाङ्कारः परवधूपदेन प्राधान्येन व्यज्यते ॥ 
एवं कविनिबद्धवक्तृ भौढोक्तिमात्रनिष्यन्नशरीराश्चस्ारोऽपि 

भेदाः पदुगतस्वेनाप्युदाह्ताः + एषं च पूर्वोदाहृता वाक्य. 

प्रकाश्या अष्टादश मेदाः, शब्दार्थो मयश्चक्त्यु द्वस्तु पद् 

प्रकाष््यो न समवतीति पद्भ्रकाद्याः सप्रदक्च मेदाः, एव. 

माह पच्चन्रिशद्धेदा ददात इति ध्येयम् ॥ २९५॥ 

भथाथैककत्युद्धवानां प्रकारान्तरेण कतिविद्धेदानाई--~ 
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परवन्धेऽपि दाद्श्च स्युरथेशकत्युद्धवा भिदाः । 

वाक्यपदयोरिव भबन्धेऽप्यथशकत्युद्धवा द्वादशापि भेदाः 

संभवन्ति । यथा गृध्रगोमायुभरवादे~ अलं शथित्वा दम्ञाने- 

ऽस्मिन्गृत्रगोमायुधकुठे । क लबे घेरे सवैप्राणिभयकरे । 

न चेह जीवितः कथित्काल्धरमञुपागतः । प्रियो वा यदि 

वा देष्यः प्राणिनां गतिरीदश्ची + "~ एतावानेकः प्रबन्धः । 

इमकाने शवं निक्षिप्य बहुकारं र्एतस्तदुन्धूनुहिश्य सूर्य 

ऽस्तमिते स्वस्य तत्न स्थिलसं भवेन शवम्क्षणं न संधटेत, 

प तु गोमायोरेव स्यादिति सत्वा सुर्यास्तमयास्रागेव शवं 

विसख्य भवद्िगन्तठ्यमिलयभिपरायवते गधस्य ब।क्यमिदम्। 

अत्र षृधगोमायुसङ्कुरुत्वादि शमकश्षाननिश्ेषणे स्थितिनिव- 

तेते हेतुः 1 कङ्का मांसत्रिशेषः । शद भूरोके । जीवितः 

भत्युज्लीनिततः । काठधर्म मरणम् । -- भत्र बन्धुषु निवृत्तेषु 
समोपभोगाय भवत्वयं क्षव इति रिवाबटवतो गृध्रस्य 

गो मायुवच्छनाभिलाषरूपं वस्तु वस्तुतनैव प्रवन्धेन भ्रका- 

श्यते । अथ दिवैव शवं विश्य बन्धुभिगैतं चेस्स्वभ्य न | 
भविष्यति, किंतु गृधम्यैव भविष्यतीति मत्वा बन्धु. 

तिपर उत्तरः -भबरन्थो गोमायोः-- ' भदिल्योऽयं स्थितो 
$ भूढाः रने क्वरुत सरप्रतम् । बहुविन्ने। मुहू्ोऽयं जीवेदपि 
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कदाचन। अघं कनकव्णामं बारम प्राप्तयौवनम् । गृधरवाक्या- 
स्कथं मूढास्त्यजध्वमविश्षङ्किताः +'-- आदि्योऽद्यापि तिष्ठ- 

ति । ततो नात्रापि भीतिभ्र्क्िः । चन्न गन्तव्यम् । बहुविघ्नं 

इ्टप्ाप्तौ यथा विन्नबाहुस्यं तथानिषटमा्तावर्पी ति दैवाज्जीवेदपि ! 
कलकवणीभमिलाद्यलययगे हेतुः । गृध्रवाकयादिलयनेन गृध्रस्तु 

स्वये भक्षितुमेवं वदति, नैतद्क्ये विश्वासः कायै इलया. 

कयः ¦ भन्रापि रात्रौ मनेवोपमोगाय संपत्स्यत इति पुड- 

घठयावतेनपरस्य गोमायोगूधप्रहारणाभिखाषर्पं वस्तु स्वतः- 

घंभविना वस्तुना भरवन्धेन द्योद्यते । युगनिशेषाणां दिन्या- 

बुभावशाङित्वाद्रुधगेपायुखवादः स्वतःसंभवी, न तु 

कविप्रौढोक्तिमाघ्रान्निष्पन्न इत्याहुः ॥ अहंकारेण वस्तुध्वनि- 

येथा-- ८ एकातपत्रं जगतः प्रमुखं नवं वयः कान्तमिदं 

वपुश्च । अस्पस्य देतोबेहु हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभाद्धि 

मे त्वम् ॥' इति स्घुव॑शे सिंहवाक्यानन्तरम् ‹ क्षताक्किक 
त्रायत इत्युदमः प्रस्तरस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । राञ्येन किं 

तद्विपरीतवृत्तेः प्राणीरपक्रागमदीमसचैवौ ॥* इति राजवाक्य- 

प्रबन्धे ्तन्राणामावस्य राञ्यादिकेमर्थकयदेतुखप्रतीतेः का- 
ण्यषिङ्गमलंकारः । तेन क्षतसरक्चणमेव मम भ्ुख्यं॒प्रयोज- 

नम , पत्रादिकं प्रयोजनं ्वानुषङ्किकमिति वस्तु उयज्यते । 

छवसन्येऽप्यूहाः ॥ वाक्यसमूहः प्रबन्धः । ख चावान्तरप्रव- 
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कपो महाप्रबन्धश्चेति द्विषा । तत्राद्य इदयुदाहरणम् । भन्त्ये- 

इप्यूह्यम् ॥ २२६ ॥ 

जअथाःसंङक्ष्यक्रमन्यद्धथसय प्रवन्धवाक्यपद् गततस्व वस्पदै क - 

देश्षादिगतव्वेनापि केचन मेदाः स भवन्तीयषह-- 

परैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः । 
जगत्तु सर जयययेकः क्रशासि सखि यत्क्रुतै ॥ 

तिडन्तं सुबन्तं च पद्म् । तदेकदेशास्तद्वयवाः प्रक्तिप्रय- 

यादयः | स्वना धधटना } बणोन्यक्षराणि । तेष्वपि रसाः 

श्यङ्गारादयः , आदिशशचब्डाद्धावादयश्च ग्यञ्यन्ते ¦ यथा जग- 

स्िल्यत्र जगदिति प्रातिपारेकेन कचिदेश्षविक्षिषमात्र एवायं 

न जयति, किं तु खवैस्मिन्नपि देश इति व्यज्यते | तद्गतेन 

बहुवचनेन भूषोकमात्रेऽयं न केवरं जयति , रसातरस्व- 

मैयोरषीति व्यञ्यते । तथा जयतीति तिद्प्रकृलया तस्य 

खवातिश्षायिस्वप् । एयर जगदादि परैकदेशर्विप्ररम्भश्रङ्गार- 

साश्राञ्यमभिग्यसञ्यते ॥ यथा वा तिङन्तपरकृतेष्धज्कता-- 

‹ रद्केडीहि भणिव सणकर जुअरणिरुद्धणमणजुजरुस्स । रुद्. 
स्स तहजणञ्रणे पन्वइपरिचुभ्बिभं जभ ।' -रतिकेडीहत- 

निसस्नकरयुगङनिखद्धनयनयुगरस्म । रुद्रस्य ॒वृतीयनयरद 

पावेतीपरिन्ुभ्वितं अयति ॥ रतिकेखीटतं देवीनिवसनं येन 
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ख तथ। देव्याः करयुगेन पिहितं नयनयुगलं यस्य ष 

तथा । रतिकेटीहतनिवसनश्वासौ करयुगरूनिरुद्धनयनयुग- 
छश्च तथा, सस्येत्ति विग्रहः } भगवति वसनं ॒ हरति खति 
त्वरोकनेन सढडजा देवी करदेन तदीयं नयनद्रयं 

पिधाय यत्तृतीयं नयनं चुम्बनेन सुङ्खकीचकार, तभ्नयन 

जयततीतरनय नापेश्चयोत्कर्केण बरैते ।--इलयन्न करतङपिहि- 

तनयनद्भय पेक्षया चुम्बनपिहिवस्योर्कषंपस्तया जयतीति 

तिङ्प्कलया चुम्बिततस्य नयनस्य स्योक।तिशाधत्वं व्यञ्यते । 
वेन च सभोगग्ृङ्गाररसस्य साग्र, व्यज्यते । अचर चन्त, 

मदेवतापविषय्ष भोगवणनस्यानौचिलयादामा सत्वाभिलयप्याहुः ॥ 
सुबन्तप्रङृल्या यथा वा--“प्रेयान्त्तायमपाकृतः खकपथं षा- 

दनतः कान्तया दित्राण्येच पदानि वाप्रभचनाद्यावन्न यालया- 

त्मना । तावस्स्युत पाणिंपुटलसन्नीवीनिबन्धं घृतो घावि्वैव 
कृतप्रणामक बहो व्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ ` --प्रेयान्परम- 

प्रेम्िषयः, न भकमात्रम् | सायम्मुदीपनसमये पादानतोऽपि 

सशपथम् , न केवकं वाचा, अपाकृतः सन्वासगृहाहिला- 

ण्येव पदानि यावन्न याति तावदेव न केव प्रज्ञा, प्रत्युत 

नीवीविश्छथनाभिया करतरूधृतेनीवीवन्धं यथा भवि तथा 

धावित्वा, न तु मन्द् गत्वा, सप्रणामम्, न स्वसुनय. 

मात्रेण, आस्मना स्वयमेव) न तु दुतीमुखेन, धृतः पुनः 
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परद्ान्तस्चटनमपि यथ। त करोति तथा धृतः, नतु केव. 

छं वारिदः ।--इयत्र पदानीति भ्रह्लया कालाश्चमल्वलक्चण- 

मौच्घुक्य उष्यते । न दि तादश्चमौ्युक्यं द्वित्राभे द्यराणीति 

द्वारपदोपाद्ाने म्यज्यत इति ध्यम् ॥ तिङ्ुपोः परत्यथयोयेधा 
~ * पथि पथि युकचश्न्चूचासरागद्कुराणां दिश्चि दिशि पव. 
आनो वीरुधां छाश्कश्च | नरि नरि किरति द्राकसायका- 

न्पुष्घन्वा पुरि पुरि चव निषत्ता मानिनीप्रानचचां ॥ -- 

दिशि दिशि पथे पथे च पवमानो मारतः; शुकयुखघ्- 

च्चा रागो येषां ते तथा, वादृश्षा शङ्करा चद्रमोन्युखःः 

पल्लवा यासं तास्तथा, ताहश्चीनां बीरुधां छतानां छासको 
[क 

लतकः, चार्यितति यावत् ¦ पुष्पधन्वा नरि नरि पुंसि 

पुंसि द्र््टिति सायकान्किरति क्षिपति ¦ पुरि पुरि नरे 

नगर मानिनीनां मानकथा च निश्रत्ता | --इत्यत्र किर. 

कीति छटा किरणन्यापारदपधात्वथश्य साध्यमानता ग- 

भ्यते | तथा निवरत्तत्यत्र क्परस्ययेन किरणन्यापारका्चभू- 

त माननिवृत्तश्चिरकारमिद्धता व्यञ्यत | यद्यप्यत्राख्यातस- 

मभित्याहाराद्धास्रथस्य घाध्यभानता उयुत्पात्तिबारेव 

सिभ्यतीति न उ्यखनापेक्चा) तथाप्याख्यातस्य व्यापारे 

यत्ने वा शक्तिरुटाऽपि वते मनत प्तेत्युभयथापि घाध्य- 

सानताप्रतीतिस्तक्तो व्यखनयवेदयहुः । न चषमपि भूताधि. 
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का ररिितेन क्तप्रययेनातीतलं शक्यैव प्रतिपादं न व्यजन. 
येति वाच्यम् } नयाप्यतीत्वप्र्िपादनयुद्ेन कारणीभूत- 
शरविकिरणविक्षया का्यैमूत माननिवृत्तेश्चिरकाकलिद्धताभ- 
तिपादनेनातिश्चये्किर्पेण मानरपभावक्षान्तिद्धारा रथोत्क- 

षांभिष्यक्तिः क्तप्रयया्धीनेयाहुः | यथा वा- {ङिलन्नास्ते 

भूर्भि बहिरवनतः प्राणदयिचो निराष्ठारा;ः खण्यः सततस- 

देतोच्छरूननयनाः । परित्यक्तं सरै हमितपलठितं परशु 
कैस्तवावस्था चेयं विसृज कटने मानमधुना । ̀  --~प्राण- 
इव दयित इष्टो बहिगहद्वा येवनतयमुखः सन्भूर्मि विखिख. 

भासते ¦ सख्यश्च सततराद्नेनोच्छ्रूनानि नयनानि याशं 

तास्तथा, तादृयश्च निराहराश्च तिष्ठन्ति। पश्चरदुक्ैः 
सर्ब हप्रितपठितं हासक्ारि वचनम्, दसिनं पठितं च चा 
परित्यक्तम् । तव॒ चावस्थेयं कृण्डगतप्राणता 1 तत्कठिने, 

मानमधुना विस्घूजे , --इत्यत्र छिखलश्रिति शतृप्रत्ययेन 

रेखनस्य वतेमानत्वमात्रं प्रतीयते नतु कृतिसाध्यस्वमपि; 

वतेमानसमात्राथैकर्डारेश मृतस्य अतुस्तावन्माघ्ताथकखस्पै. 
वौचित्यात् । तथा च यया छिखतीत्याख्य।तप्रयोगे कृति. 
खाभ्यताया अप्याख्यातेन प्रतीते; कृति खमनियता बुद्धिपू. 
वेकतापि प्रतीयते, तथात्र न बुद्धिपू्ैकताप्रतीतिरिति शत्- 

भरस्यथेन केखनस्याुद्धपूतैकला व्यञ्यने ¦ तथः ठेखनन्ब 
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+ 

तन्वन्यमानताप्रतीतेः प्रखाद्पयेन्तता च व्यज्यते । एव 

मास्त इति रकतया सत्तामात्रं भरतीयते । तेन च वउ्यषा- 

रान्तरवस्वाप्रतीतेः प्रसदिकभ्रयोजनकता सत्तायाः प्रती. 
यते । छटा च सत्ताया भुतता व्याव्येते। तेन 

च नतु गत इति व्यञ्यते। भूमिम्निति द्वितीयया भूबि- 

मारं ङेखनक्रियाकर्मेति प्रतीयते । ततश्व चिन्ताक्रु- 

छतया बुद्धिपृतंकतां विनैव ङिखतीति उदयते | 

भूमौ किखश्त्युक्तौ तु सप्तस्याधिकरणत्वप्रतीवेरन्य- 
स्किचित्तत्र ङि तीति बुद्धिपूवंकता उयञगरेस, तच्चासुचिते 

नैश्चिन्यथोतकत्वादिति ध्येयम् । भत्र सुप्तिङ्कभक्तीनां 
उ्यलकत्वम् ॥ युष्विमक्िष्ु षष्ठया यथा--! गामाङहम् 

सामे वसामि णञरद्ृह ण जाणामि । णाअरिभणे पणो 

हरामि जादहयेमि सा दहोमि इ---प्राम्यास्मि प्रापे वसामि 

नगरद्धिति न जानामि ¦ नागरिकाणां पतीन्हूराभि या 

भवामि सा भवामि । छकायुकोपभोगङ्कपितया नागरिकया 

कयापि प्रास्याणीति सनिन्श्मुपढन्धाया; कष्याहिवद्धास्याया 

खक्तिरेयम् । प्रास्या प्राने मवा | हरामि वश्चीकरोमि ।-~ 

इटयत्र या नागरिकाः सुरततन्वक्ुशछास्तःदबन्धिनोऽपि 

विटान्वशीकरोमीति स्वस्य रतितन्व्रकौशलातिश्चयः परस्या. 

स्तत्राक्ुशखखं च नागरिकाणामिति षष्ठथा प्राधान्येन व्यञ्ये- 



चतुथं उलपः । २१९ 

ते ॥ तिद्श्रययेन काछविकशेषप्रतिपाद्नद्वारा व्यञ्जकता 

धथा---प्रमणीयः भुत्रियक्षुमार माखीत्' इति ¦ एषा हि 

भग्ममाहश्रकापचक दाशरथि प्रति कुपितस्य माभेवस्योक्तेः । 

अत्रातीतकालनुशिष्टेनासीदिति कङ्क्ययेन = भमभवघलुषो 

राघवस्य बरिद्यमानस्याप्यसचीततां प्रतिपादयता तदीयमतीत. 

स्वमचिरसपादनीयमिति व्यज्यते । तेन च तस्य रौद्र 
स्याभिनव्य्तिरिति ध्येयम् । पुधिविभक्तेः संख्याभ्रतिपादनद्रा- 

रा यथा-- तार्ण गुणग्गहणाणं त।शुक्तण्ठार्णे चस्स पेस्मस्स ' 
तार्ण भगिते घुन्दर हैरिधिभं जाभमवसाणं ।-तेषां 

गुणप्रहणानां ता वासुष्कण्डानां त्य प्रेम्णः । तेषां भणगितानां 

घुन्दरेदक्षं जातमरवस्रानम् ॥ पतरेमलयन्तमन्ुरक्तं कदाविषद्ष- 

राद्धं नायकं प्रति नापिकोक्तिरियम् } तेषां गुणनत्रहणादीना- 

मवसानं पयैवसानमी ह्मन्यानुरागपयैवस्ायि जातमिदयत्र 
गुणग्रह्णादीनां बहूतवभ्रतिपादनद्धारा षक्ीविभक्तिभिरङकेक- 

स्यापि वन्तद्रुणस्य बहुपकारेण ब्रहणं थोद्यते । तथा त्रम्ण 

इति षष्ठ्या तद्रतैकल्वप्रतिषादिकया प्रेम्णः सत्रैकाठमकल. 

परता योते ! तेन चानुरागातिशयो व्यज्यते ॥ उयलययेना- 

सुकिष्टयोमभ्यमोत्तमपुङषयोयेथा-- "रे रे चश्बरलोचना- 
िवितरचे चतः प्रयुच्य स्िरपेमाणं महदिमानमेणनयनामा- 

अ. 

ठोक्य किं भूयसि छं मन्ये चिहरिष्यमे बत हृतां 
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युज्छान्दराक्षामिमामेषा कण्ठतदे कृता खलु शिढा सार 

वारानिधौ \'- चच्वललोचनायां कान्तायामच्वितश्चैरे रे 

चेवः, शिरपरेमाणं भक्तष्वश्चय्यातुम्हं महिमानं हरं हरिं वा 

विमुच्चैणनयनां श्गाक्चीमारोक्य किं चरुयस्ति, तुष्यसीति 

यावत् । विहरिष्यसे वि्रिष्य। भीति किं मन्ये मन्यसे किम्? 

इमामन्तरात्मन्याकां मुच्छ । कुतः ? एषा कान्ता सस्रारवा- 

रथौ प्रुवमानाजां कण्डतदटे निबद्धा शिा यतः । ~ इयत्र 

ब्रहते प्रतिपाद्य उत्तम पुरुषस्थाने मध्यमपुरुषख् मध्यमपद- 

षस्थाने चोत्तम पुडषस्य विदैततया भन्ये विहरिष्यस इति 

व्यलयस्तपुशुषाभ्यां प्रहाचप्रतिपादनद्भाया वक्तुः शन्तिरसो 

व्यज्यते ॥ पूर्वनिपातस्य यथा---, येषां दोषमेव दुबेखछतयाः 

ते समतासैरपि प्रायः केवलमेव नीतिशरणैः कायं किमुक्ष- 

दैः । ये क्ष्माशक्र पुनः पराक्रमनयस्यीकारकान्तक्रमाह्ते 

स्यच भवादृशक्िजगति द्वित्राः पवित्रा; परम् +*-ये 

दो्खमाबक्षािन्ते दुर्बला एव । ये नीतिमाघ्रश्षरणास्तैरपि 

किं कायम् ? तेऽप्यप्रयोजका इति यावत । हे क्षमाश्च 

भूमीन्द्र, ये पराक्रमनयोमयश्चालिनस्ते मतारशा नैव स्युः 1 
यदि स्युस्रथापि पवित्रा दिता एव परं स्युरिति योजना | 

यद्वा पराक्रमनयोभयश्चाछिनो ये दिनाः पवित्रासतेऽपि 

भवादृशा न स्युरिति योजना | भत्र पराक्रमनयपद्यो$ 
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° भस्पाचतरम्' इति नयपद्म्य पू्ीनिपाते प्रापि, ‹ अभ्यर्हितं 

ऋः इति पराक्रम्य पृैनिपातान्तदुभयमध्पे पराक्रमस्य 

भग्धान्यं गस्यत्ते ¦ तेल च नायकस्य कीररघो उपजयत । 

नु पूबेनिपादस्य पद्धभेस्तेन कथमच्न पदृकदेशसखमिति 

चहुपचारादिलयाहुः । भथंतिकरेषे विदितस्य विमक्तिविन्ेषस्य 
1 यथा --श््रधनाध्वनि धीरधनुष्वनिश्रुति विधुरेरयोधि तव 

दिवसम् । दिवसेन तु भूप भवानयुद्ध विधिचिद्धसाधुतराद- 

पदम् + ?--गस्भीरचपरद्कारभमगिते रणवत्मेनि तव विधुरः 

शन्रुभिरदिवखं सरवंस्मिञ्षपि दिववे क्षणमप्यविरम्यायोधि युद्ध 
4) 

कृतम् । भववास्तु निधिना युदधशास्नोक्तमारगेण लिद्धतया 

चछतत्मेन साश्ुव्राद्स्य ाघायाः पदं यथा भवति तथा 
ददिव सेनायुद्ध युद्धं कृतवान् । --हयत्र दिवक्षमिलययन्तस्- 

योगे विदितया द्वितीयया शनरूणां युद्धस्य नेष्यं ठ्यञ्यते, 
फररापरे युद्धविरामप्रसङ्गात् । तेन च तेषामयुद्धक्कश्ष्स्वं 

स्यञ्यते । सथा दिवसेनेति वृतीयया क्रियापरिखमाप्रिल्ये- 
उपसर्गे विदिता फर्प्रापिः) तां विना च्िमापरिख्माप्य- 
योगात् । फलठप्राप्याः च॒ वण्यैस्य युद्धकौशषङं उ्यञ्यते ॥ 
सद्धितख यथा-- ° भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया प 
ठन्वे दृष्टा इद्वा भवतवरभीतुङ्गनातायनस्या ¦ साश्वात्कामं 
नेवभ्निच रतिमोरती माध्वं यद्वाटोर्कण्ठा छुखिवलु- 



२७य् का्यदर्पणे 

दि गङ्गकेस्ताम्यतीवि ॥' - संनिहितेन नगरराजमा- 

मेण चरन्तं नने वपुष्मन्तं साश्चान्मद्नाकरिव स्थितं 

मराधव्रै वौ द्री गाढाभिङाषा रतिरिव स्थिता 

माङूदी छुकितल्टुसिटुठितट्ुटितैरङ्गकैस्ताम्यतीति यत् , 

---इयक्षःस्पाथैविदहितेन कप्रलययखूपेण तद्धितनानुकस्पा व्य, 

उत हलयेके । कप्रलययोऽचुकम्पायमेव विदितः) ततश्वानु- 

कम्पाथेकेन तेनानुकम्पनीयैरङ्कैस्तम्यतीतिप्रतीतिद्रार मा- 

खलयाश्िरकारुबिरहाश्रहिष्णुता उ्यज्यत इल्यन्ये । पसर्गे 

यथा--- " परिच्छेदातीतः सकृख्वच नानामविषयः पुनजं- 

न्मन्यस्मिज्ुभवपथं यो न गतवान् । विवेकप्रध्व॑खादुप- 

चितमहामोहगहनो बिकारः कोऽप्यन्तसडयति च तापं च 

तत्ते \ "~ इंदक्तयेयत्तया च परिच्छेन्तमश्चक्यो वाचा- 

अगो चरो.ऽसमिज्ञन्मनि जन्भर्घताते पुनः कदाप्यननुभूत- 

पूर्वो विवेकस्य प्रध्वं सादुपचितमदहामोकतया गहनः रि 
भविष्यतीति भीतिकरः कोऽपि मन पाप्यनुह्धर्यो विकारो- 

$न्तजेडयतीतिकतेग्यतामूढं करोति तापं च विस्तारयति 
इयन्त प्रध्वं खादिति प्रणब्दरूपोपसर्गेण विवेकस्य संस्का- 

सात्मना भावो त्यज्यते | न चायं प्रश्चर्श्वाच्य एवास्त्विति 

वाच्यम् , उपखगांणां केवढं द्योतकत्वेन वाचकत्वा भावात् । 

वाचकत्वेऽपि वा तस्रतिपाद्नद्वारा विभररम्मातिश्चयो व्य- 
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ङग हलः ॥ निपातस्य यथा-- ¦ छृतं च गवौभिुखं 

मतस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च मो द्विषः } तमांद्धि 

तिष्ठन्ति हि तावदश्ुमान्न यावद्ायाघ्युद्याद्रिमौलिताम् ॥ ' 

---इदं भगवन्तं प्रति घयुराणां वचनम् । स्वया गर्वाभिशुं 

देयहननं कियदस्तीदयष्टकाराभिमुखं मनः कृतं च । एवः. 

मेषं सति किमन्यद्वहू्यते १ नोऽस्माकं द्विषो निहताश्च । 

यावदुद याचङकषेखरमरशयुप्रान्नायाति तावदेव हि तमा 
तिष्ठान । --इयत्न कृतं च निहताश्चेति चकारहयेन सथ्य 

शयद्योतकेन भनसो गवाभिवुखीकरणस्य द्विषं निहननस्य् 

च तुस्यकाङता्रतीते्भगवतः शौरयोत्कर्षो उ्यञ्यते । यथ. 
युपग निपाताश्च पदान्येव न तु पदैकदेशः; तथापि 
स्वतन्त्रप्रयोगाविषयस्ेन पदैकदेशत्वन्यपदेश इति ध्येयम् ॥१ 

बहू नामेकवाक्यानुप्रवेशषेन व्यखकता यथा -- रामोऽषतौ 
भुवनेषु विक्रप्रगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि परामस्मद्धारयविपयैय 

ददि पर देवो न जानाति हम् । घन्दीवैष यज्ञोते गायदि 
मरुथस्यैकवाणादतिप्रेणीम्तविश्षाठसाङाववरोद्वीर्ः खरैः 
खप्रभिः ॥ ̀ -~-सुबखृछव घंनिवेशं कपिबरूमवहलोक्ष्यात्र को 

वा राम इति छतग्रहनं रावणं प्रति चारस्योक्तिरियम् ; 
भुवने मूयुवःषवलोकेष विक्रमगुर्विक्रमेण तत््मुसैरन्वैद. 
शविण्यादिगुणिश्च परां प्रसिद्धि प्राप्नो रामोऽपाबङ्गुरया निर्दि- 

+. 18 
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इयमान एव । च्रिभुशनप्रलिद्ध इति कथञुच्यते मयैवाश्ञा- 

सत्वादिति वदन्तं प्याह-- त च्निजगत्प्रापिद्धं देवः १६ 

अवानेव केवकं न जानति यदि तद्स्साक्तं भार्यविपयैया- 

रद््टवशषदेव । यदि भवानपि जानीयात्तदा तेधि नाह- 

रेदस्माकमप्येवं विपत्तिने स्यादिति भावः । तस्य प्रसिद्धि- 

मेव स्मारयति-- यस्वैकस्यैव बःणस्यैकयैवाहया प्रेणोमू- 
तान्यकरेखान्तःपाचिचया कत्तानि विशालानि यानि सप्रानां 

खाह्छानां विवराणि तेषूद्रीभरु्ूतैः स्रप्रभिः स्वः । विवर- 
सखप्रकचद्धावार्वरसक्तकाविमोव इति भावः । बविवरस्रका- 

विभूता: सप्त खरा एव षडूजाविसप्रलरा इदयमेदाभ्यवसखा . 

यः} तैरपरुक्षिततया यस्य यश्ांलि मरुदन्दीव बैताहिक 

हव गायति ¡~ इयनत्रासाविति खवेनान्ना लोकोत्तरमहहिमश्चा- 

छिताप्रतिपादनह्वारा तवायमजय्य इति व्यस्यते | तद्रे. 

ननैकवचनेन कान्तारवासकान्ताविरहादिरूप मशङ्धजञानु भवेऽ - 

प्येकरूपतयावद्यानं व्यस्यते । सुवनेष्विति प्रातिपदिकेन 
भूमौ न कवचिदेशविशेष एवायं भिद्धः क तु स्ेस्मिन्नमि 
बश्च इति व्यञ्यते। तद्गतेन बहुवचनेन न भूरोकमात्रेऽयं 

भखिद्धः किं तु जिषव्रपि छोकेष्विति व्यज्यते । व्रिकमगुरै. 
इरेलयत्नापि विक्रमरूपभ्राविपदिकेन विक्रमैः प्रसिद्धिङेभ्यते, 

सेन च भवदिजयि शङिनिहुन्वरखं तथा भवद्विजयिकातेवी - 
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तिष्न्द भागवि ज्येतवं च ठयरप्रत ¦ गुणद्पगप्राविपदिकेन 

द्ाक्षिण्यादिगुणैः प्रसिद्धिः, तेन चान्तःपुरद्रोदिणमपि श्र. 
णागतं काकमयमरक्षीत्, वद्धबानपि श्रणागतश्चद्धवबन्तमपि 

रक्षिष्यतीति ठयञ्यते । तद्रतेन बहुवश्चनेन चैकस्य गुणस्य 
बहुभरकारता उयञ्यते । पराभिल्यनेन चेताशी प्रसिद्धिनौ- 
न्यसुभेति उ्यञ्यते | अस्मदियनेन तव तदज्ञानं न केवह 
सद मारवमान्नान्नापि मद्मारयमन्राि त्वस्माकं सर्ढेषां 

राक्ष खानाममाग्यादिति ञ्यज्यते। तं न जानातीलयदहो ततर. 

दवयैमत्ततेति ठ्यञ्यते | पेदवयैमदान्न जानातीत्यतुक्तवास्म - 
द्धागयविपयंयादिर्युकषल्या निरपसधिनामर्माकमपि स्वद्विन. 

यादूपसरापरेति उपरज्यते । अमारयादिखयभावद्रुखेनानभिधाय 

माग्यतिपयैयाषक्ेयमिधानेन भाग्यस्य पुण्यस्य विपययो 

विपरीतफछद्ावित्वापरिति पुण्यस्यापि विपरौतपङदायित्वं 

स्वदविनयास्बतम् , अधमस्य तु किमु वक्तस्यमिति छभ्यते। 

यद्य माग्यादिलेवोच्येत तदः दुरदष्राद्विषद्धवतु भाग्यातु 
संपदपि खादिलयपि छभ्येतेखन्ये ॥ उपग्रहस्य यथा---अभरु- 

खत युवं प्राच्यो भवानेको युनक्ति ताम् । राजवद्यस्तथा- 

म्येषां राजन्वलस्तव भ्रा; "~ प्राचो राजानो भुत्म~ 
भुरूजव } न पाितवन्वः # तु केसदानेन केवरुमभ्यवहु- 

रन्ति स्मेति व्यज्यते, ५ भुजोऽनवने ! इत्यभेविरेष दवात्म- 
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नेषदविधानात् । भवान्भुनक्ति केवरं रक्षति । अन्येषां राज्ञां 

प्रजाः केवरं राजवलयः, स्वद्विषयवासिन्यस्तु प्रजा राजन्व. 

खयः घुरजवल्यः) ' राजन्वान्श्नौरास्ये ' इयवुश्चास्रनादिति 

ध्येयम् । अत्र वणनीयस्याति क्षयो व्यञ्यते ॥ ननु वाचक - 

त्वाविकेषेऽपि कस्यचिदेव व्यश्कत्वं कस्यचिन्नेति विषा - 

वारणं कथमिति चेत्; उच्यते-- ‹ तङणिमनि कल्यत 

करामलुमदनधनुश्रीवोः पठयप्रे । अधिवसति सकलर्खना - 

मौल्छिभियं चकितहरिणचलनयना {~ तरुणिमनि तासण्ये 

कलामेकांशं कछ्यति खति ¦ किंविशौवने खतीति यावतत् ! 
श्रवोरप्रे प्रान्ते कतैरि, भनुमदनधतुमंद्नघनुषः समीपे | 

अत्रापि काकाक्षिन्यायेन ककङूमियनुषञ्यते । अथौद्राक्रिम्ण 

इति छभ्यते | वक्रिमकदेक्षं पठति घरति, इयं त्रस्तद्गेश्चणः 

सर्वां कान्तानां मौङिमथिवसति मौदौ वतैते इयं यौ- 

वनारम्भ एव सर्वातिशायिनी जाता, यौवनोस्कवै हु कथं 
स्यादिति भावः { अत्र तदणत्व इति त्वध्रययापेक्षया तश 

णिभनीतीमनिचः, तथा मद्नथनुषः समीप इति वाक्यापे. 

श्वयालुमद्त्तधनुरिदयन्ययी भावस्य, तथा भौढौ वसतीलयाधार- 
-निर्देशषपेश्चया मौङिमधिवसतीति कमभूताधारनिदेंशस्य च 

यदबम्धसोङुमार्येम सहृदय ह्दयेकवेदयश्चमत्कारकारी कोडपि 

बिक्षेषः प्रथत इयविवाद्म् । एवं व्यञ्चकतायामपि कोऽपि 



चतुथे उदासत । २७७ 

शेषः घदूव्यदृदयैकखा्चिक इति नान्न कथतावकाश 

इसयेके । भन्ये तु तरुणत इलयनेन त्वप्रत्ययेन दूञ्यशगुणक* 

दिवाचकेभ्योऽलु शिष्टेन द्रव्यशुणादिषाधारणो धमे इप्. 

श्थाध्यते, इमनिचा तु गुणव चनमात्रादनुशिष्या गुणमात्रा 

खाधारणधमे एवोपस्थाप्यते ! अयमेव च तरुणिमक्ञब्दस्य 

विष्ेषो यत्तश्णसवशब्द् पेक्षया विशेषधमभ्रातिषादकतम् ! 

ष्व च तङणिमक्चब्देनाभिनवोद्धिश्यमानं वयः प्रदीयते) 

सरणस्वशब्देन तु पदं वय एव । एवं मदनधनुषः 

समीपे पठतीति वाक्यादुषाभ्याय तापयन्तं मदनधनुषो न 

छभ्यते, किंतु सा्मप्योपलक्नगलखमात्रम् । अव्ययीभावे 

स्वलुपदस्य प्रथमप्रयोगावश्यंभावेनेपक्तजनतया तद्थेभूत- 
खामीप्पविशिष्टदया प्रदनघनुषः प्राधान्येन भाननियमादु- 

पाभ्यायतापर्यन्तं ठयज्यते । तथ! मौलौ वमतीत्याधारता- 

साच्न प्रतीयते । मौङिमधिषखतीति कमं भूताश्ारानरदेशे उया- 
प्यावस्थाने उयश्यते ¦ तथा कमैतलोपस्थितावीप्त्रितत्वप्रतीते- 

मैटिरयुख्याधारलं निवास्कदराथिसब्द् वैवन्धान्तदीश्चरस्वे च 
उयडपते । एवं सर्वत्रापि व्यञ्जकानां विशेषो विद्रद्धिरूदनीय 

इत्याहुः । २२७ ॥ 

रचनावर्णयोस्तु व्य ज्ञत्वं गुणनिरूपप्रस्ताव एवोदृहि- 

यमामत्वान्नदो दाद्रेयत श्व्याह - 
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रचनावर्णयोदथीक्ति ब्रुमो शुणनिरूपणे ¢ 

स्पष्टम् ॥ २२१८ ॥ 

भथ वाक्यपदपदरैष्टदेशव्णैरम्वन।दिष्विव प्रबन्धेष्पि 

रद्याद्यो व्यङ्ग्या इत्याह -- 

एवं रसादयो व्यङ्ग्या परबन्धेष्वपि भूयसा ॥ 

गन्नाबरयादौ गङ्गारः प्राधान्येन व्यङ्ग्चः । वेणीसहूारादौ 

बीररघः । नागानन्दादौ कश्णरसः । बीरभद्रविजयादिडिम. 

भरबन्पेषु रौद्ररसः । प्रहसनेषु हास्यर्ः । प्रबोधचन्द्रोद- 

यादौ श्ान्तरखः प्राधान्येन उयङ्गथ इयाययह्यम् ॥२२९॥ 

अथ बुद्धिसौकर्यायोक्तान्ध्वनिमेदान्संकख्यति-- 

उक्तरीत्थेकपञ्वाशादेदाः शुद्धा ध्वनेमेताः ॥ 

तथा दहि -- कश्चणामूलाविवस्षितवा्यथ्वनेरथोन्तरमंकर- 
भि्वाच्यायन्ततिरस्छतवाच्यदूपयो्भदयोः प्रयेकं पद्वा- 

कयप्रकादयत्वे चत्वाये भेदाः । अभिध।मूरविव क्षितान्यप. 

रबाच््यध्तनावक्तंछक्त्यक्रमव्यङ्गयाख्यर सध्वनेः प्रवन्धवाक्य- 

पदपरैकरेशवणंरच नागतस्वेन षड् भेदाः । संकक्ष्यकमन्य- 

ज्गारूयमेदे तु शाष्दशषक्तिमृदे वस्स्वरुंकाररूपयोव्यङ्गग्ययोः 



चतुथं उषासः । २७९ 

प्रयेकं पद्वाक्यप्रकादयत्ैन चत्वारो मेदाः । भर्थ॑शक्ति- 

मूड तु स्ववःसंभविन्यर्थे वस्तुना वस्तु्वनिवस्तुनाढंकार- 

भ्वनिररंकरेण वस्तुभ्वनिरढंकारेणाटकारध्वनिरिति चतुणी 
भेदानां प्रयेकं पदवाकयप्रबन्धगतस्वेन तैविध्याहू।दश मेदाः; 

, एवमर्थस्य कविभौढोक्तिपिद्धव्वेऽपि द्वादश्च मेदाः ; तथार्थस्य 
अ + 

कृति नवद्धवक्तचृप्रादाकखद्धत्नङप हाञ्च सदाः; एवमाह 
ये +. द्याथेकषक्तिमूरष्वनो षट्विशद्धदाः । श्दरा्थोभयशकत्युद्ध - 

भ 

च, १ [+ 

बस्तु वाक्य एवेत्येकविधः । एतं जुदा ध्वनिभेद एकप- 
+ + 

छशादेति ज्ञेयाः ॥ २३८ ॥ 

कि 

भथ भिश्रमेदान्विविहय संकलयति -- 

संकरेण निरूपण संख्या चैकरूपया । 
क क 

तेषां थोगे मिथो मेदा वेदखाम्बुभिखेन्दवः" 

संशयास्पदत्विनाङ्गाङ्कि मावेतेकञ्यलकानुप्रवशेनेति तश्रिरूपः 

संकरः । तद्धिश्नरूपा संसृष्िरेकविधा । एतेषु चनु संबन्ध 

परकरिष्वन्यतमेन संबन्धप्रकरितीकम्यैकपनच्छाशता मयेगि 

घ्यिकपन्वादाद्धेद्ा भवन्ति एवमेकपश्चाजतों मेदानामे- 

केन संबन्धभ्रकारेलैकपश्चाशत। मेदैर्योये भेदान पेकोत्तरषद्- 

शषयधिका दिखदश्ली भवति । पुनरेवमन्यैरपि लिभिः 
५५ 

संवन्धप्रकारै; सवेषामेवं योजते चतुरधिकचवुःशश्यथिका 
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दृश्चसष्टस्ली मेदानां भवति । तद्ाह--- वद खाम्बुधिखेन्द्व 
इति । प्रथमस्थानगताः संख्या धकेतिताः शब्दा एकटा. 

दिक्षख्यां वदन्ति । द्वितीयस्थानगत्तम्तु दश्रिशतित्रिक्चदा- 

दिसंख्याम् । वत्तीयग्थानगताभ्तु शतद्विश्षयादिष्ख्याम् । 

चतुर्थस्थानगतास्तु सहे क्तद्धिसदस्तथादि परख्याम् । पथ्चमखान- 
मस्तु दशसह सीविशति महस्थादि ष्याम् । पष्ठस्थानग- 

तास्तु छक्षादिषेख्याम् । यर्सिन्स्थाने वक्तव्या संख्या नाति 

तेत्र स्थाने नज'कशवाचकपदाद्यः प्रयुख्यन्त इति ज्यौति- 
िकराणां संप्रदायः । तथा चान्न प्रथमस्थानगतेन वेदशब्देन 

चतुष्टमख्योच्यते, वेदानां चतुः संख्याकत्वात् । द्वितीयस्थाने 

बक्तञयसंख्याभावाव्लज्ञब्द्ः प्रयुक्तः । वृतीयस्थानस्येनाम्बु- 

धिशब्देन चतुःशती प्रतिपाद्यते । चतुरथन्धाने वक्तव्य. 

रयाभावस्खदब्दप्रयोगः । पश्चमस्थानस्ितेनेन्दुकष्देन 

दशस प्रतिपाद्यते, इन्दोरेफत्वादिति ध्येयम् ॥ २६१॥ 

शुद्धमदेभिलित्वा तु शरेषुयुगखेन्दवः ॥ 

शुदभेदानां मिश्राणां चाद्य गणनायां पच्पश्वाशदुत्तर. 
चतुःशयधिकदशबहस्री मेदानां भवति । नन्वेकश्य पश्चा. 

भ 

शतैव योगः संभवतिन बु खेतरैव खस्थ, अतः कथमियं 
गणनेति चेन्न; स्वघजातीयेन भेदन स्वस्य प्ंवन्धसंभवात् । 
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न च पदैकदेशशव्यङ्यध्वनीनां पृव्ोक्तरीदयानेकविधत्वभय 

गणना युक्तेति वाच्यम्, पदैकदेक्ानां प्रकृतिप्रयययादिभेदे- 

नानेकविधत्वेऽपि तज्यद्यानां पदेकदेजव्यज्गयत्वेने कीकर - 

णात् । न च तष्टंथेशकटमुद्धवादिभेदानामव्ययैङकत्युद्धवस्वे- 

नेकीकरणसंभवाद्भिमागन्यूनता स्यादिति वाच्यम् › स्वतन्त्र 

च्छानां प्राचां नियोगपर्यनुयोगानरहेत्वात् । एतेन स्वतःसंम 

विना वस्तुना स्वतः संभविवम्तुध्वनिः, तथा स्तःसंभविना 

वस्तुना कविकट्पितवस्तुध्वनिः, तथा कविकटहिपतवस्तुना 

कविकरिपितवम्तुध्वानिः, तथ! कविकरिपतवस्तुना स्वतःसंभ. 

बिवस्तुष्ठनिः, तथा कविनिबद्धवक्तृश्रौढोक्तिसिद्धानामथौनां 

न्व स्वतःसंभवित्वन कविकर्पतत्वेन च द्वैविध्य घंमवती- 
व्यथशक्तिमृङष्वनिश्र पुनरन्येऽपि मेद्; संमवन्तीति विभा. 

गन्यूनतेव्यपास्तम् , स्वतः संभविवस्तुव्यज्गधत्वेन त्द्धेदानां 

कविकस्पितवश्तुग्य ्गग्यत्वेन च तद्धेदानां कविनिवद्धवक्वृ- 

मौढोक्तिधिद्धतस्तुत्वेन तद्धेदानां च स्वतन्त्रच्छैश्िरंततनैरकी.- 

कल्य तथा विमागकरणादिदयाहुः । विद्यानाथाष्तु- शद्धा 

एकपल्चाराद्धेदा; । तेषां प्रयिकमेकेकस्येक्ेकेन संबन्धे प्रथ- 
ममेदस्यैकपठचाशद्धेदाः, द्विवीयस्य पञ्चाशद्धेदाः, तृतीय- 

स्यैकोनपर्चाशद्धेदा इलयनेनैव करपरणोत्तरोत्तरसयेकैकभदपरि- 

द्याने षदशस्युत्तरकषतत्रयाधिकसहस्तसंख्याका भिश्रभेदाः । 
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भविवक्षितवाच्यविवक्चितान्यपरवाच्ययोः संबन्धे यो भ. 

द्स्तरिमननेवान्द भूतो निवक्षिवान्यपरवाच्यस्याविवक्षितन।च्य- 
संबन्धक्ृतोऽपि भदो न परथरभूत इत्यनेनैव क्रमेण बस्तुष्व- 

नैरछंकारध्वानि घंबन्धज्त मेदो ऽप्यङकारभ्वनेवेस्तुष्वनि प्रबन्ध. 

कृतान्न प्रथगभूतव इति पूवैपूस्योत्तरोत्तरखबन्य फकेकमेद्- 
न्यूनत्त। जेवा । अत एव विरोधाक्कारे जातिगुणक्रियाद्र- 
व्याणां मिथो विरोधे, जाविनिरोषे चत्वारो भेद! गुणाति- 

सेधे त्रयः क्रियाविरोधे दौ द्रव्थतिरोधे स्वैक इति दकशषविधो 

विरोध इति वक्ष्यते । भन्यथा तन्नापि प्रत्येकं चत्वारो 
भद्।; स्युः । तत्रापि भिश्रणस्य िहूपेण संकरौकरूपया 
संखष्छ्या च पुनश्चतुघौ योजने चतुरुत्तरशतत्रय धिकपज्च- 
खहसमिता भेदाः । जुद्धाशन्द्रभरा मिश्रा कतुनेत्रानरेन्दचः। 
सं दष्टिखंकरायत्तास्त्व न्िखाभ्निशरा भिदाः ॥*~ इदयाहुः । 
भत्रास्मत्ितामहूचरणा भवस््ामिमष्ाः~ इयमपि गणना न 

युक्त ; अङ्गाङ्गिभावदपसंकरे विवश्ितान्यपरवाच्यस्य कद् 
चिवङ्गस्वेन कदाचिद ङ्गित्नेतरैः संबन्धः, एवमितरेषामपीति 
मेदान्तराणामपि सुत्रचस्रात् , रएवमेकस्याङ्गत्वेन द्वयोरङ्कि- 
त्वेन, द्वयोरङ्गसवेनेकस्या ङ्घतवेनेयेव पकारेण चमिकेषां मेदानां 
संभवात्, एषमेकस्याङ्गतवेनान्यस्थे कन्य ख श्ालुप्रवेशेनापरस्य 
ख क्षयस्पदत्वनतरस्य संसृष्ट्या च योजने पुनरनेके भेद्।; 
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चंभवन्तीलयास्ता तावत् ।- इदयहुः ।॥ २६१२ ॥ 

तत्र दिक्षात्रमुदाहरति- 

वक्ष्ये सा क्रशिमाश्छिष्ा चणोच्छरुसिति सांप्रतम् 
# कि 

संख; संकरश्चात्न ध्वनीनामृद्यतां मिथः । 

अत्र वक्ष्य इयसुक्त्वा वचनश्रभवाद्षय इयेतदनुपयुक्त 

खदुपदेश्चरूपतया परिणमद्टचनस्य विश्वसनीयता मभिव्यन. 

कतीति वक्यं इव्यत्राथोन्तरसंकमितवाच्यता | कक्षम शिष्ट. 

लयत्राश्िषस्य चेतनकतकतेन क्रि तद संभवेन सुख्याथै- 

नाभारक्शिन्नः संबन्धातिशयो रक्ष्यते । तेन च तध्याश्च- 

खितुमप्यक्षमत्वं उ्यञ्यते ¦ भत्र सा सांप्रतं चलितुपप्यश्चमा 

नान्राविश्वाप्रः कायं इलयययन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनिं ब्र्यथौ- 

न्तरसंक्रमित्वाच्यध्वनेरङ्गत्वेन सामानाधिकरण्यात्संकरः } 

तथा सा साँपरतधुच्छुमितीलत्र कतरिनिबद्धवकतृभ्रोढोक्तिखि- 

द्धन वस्तुना क्षणान्तरे न जीविष्यतीति खाभ्रतमित्ति पदेन 
|, ऋण 9 

ठयञ्यते । तत्तश्च कविनिवद्धवकषवृप्रोटोक्तििद्धवस्तुनिमित्त- 

कवस्तुष्वनेः क्रनिमाशिष्टेस्यत्यन्तातिरस्छतवान्यध्वनेश्च मिथो 

्ैरपेक्ष्येण सामानाधिकरण्यात्संसृष्टिः । तथोक्तवस्तुष्वनेव्ष्य 

इत्यथान्तरसंक्रमितवाच्यष्वनेश्चाङ्काङ्गिमावाटतंकरः | एवमन्र 

विप्रङम्मातिश्याभिव्यक्तशुक्तध्वनीनां रसध्वनेश्वाङ्गाङ्गिभा- 
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वत्सिकर इत्यादयह्यम् ॥ यथा वा- (श्षणपाहुभिभा 

देवर जाए दुष््भ कै वि दै भणिभा | 

दध पुरो षरवलक्षीघरम्मि भणुणिज्जह वराई ॥' 
क्षणपराहुणिका देवर जायया सुभग किमपि ते भ. 
णिता । रोदिति पुरोगर्वङभीगृहेऽनुनीयतां वराही ॥ दर्छ. 

वाथैमापतायां कस्यांचिदनुरतं देवरं प्रस्युत्छवल्याजेन प्रजा. 

वत्या; परिहासराक्तिरियम्। हे देवर पतिषषहोद्र, तव जायया 

रण प्राहुणिक्रा क्षण उत्यवस्तद्थमागता किमप्यनुचितं अणि. 
ता सर्त पुरःस्थितगृहवरूभीगृहे रोदिति ! घ्रा बराक्यलुनी- 

यताम् ।-इलयत्न जायया ते किमपि भणितेयनुचित्तभणनस्य 

प्रज।वतीकस्पनामात्रतेनासुनीयतामिति पदं बुख्या्थायोगा- 

दुष मोगरूपाथोन्तरे सक्राभितं खत्तस्यां तवानुरागो मयः ज्ञात 

इत्यसयुमर्थं व्य ज्जयतीति शिमयमर्थान्तरसंक्रामि तबाच्यः किं 

वाविवश्ितवा्य एव सखन्ननुरणनन्यायोद् ल्न्वितेन व्यखना. 

च्यापरेणोपभोगमेव प्रतिपादयतीति विवश्चितान्यपरवाच्य- 

तथा वस्तुना वस्तुध्वनिरिति संश्षयङ्ूपेण सकरेणाथौन्तर. 

खंक्रमितवाच्यस्य विवक्षितान््रपरवान्च्येषु वस्तुना बस्तुध्वनेश्च 

घबन्धः } संष्टरङ्गाङ्कभावेन संकरस्यैकन्य-खकानुप्रवेशेन 
संकरस्य च यथा-- !स्िग्धद्यामलकान्तिकिप्रवियतो वेद्ध. 

द्रखाका घना वाताः शीकरिणः पयोदसुहदा मानन्द्केकाः 
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कलाः ! कामं खन्तु दृं कठोरहृदयो रामोऽस्मि र्वं बहे 

वैदेही तु कथं भविष्यति हहा देति धीरा भव ~ 
धनाः ज्िग्धाभिर्तवेडामिः हयापरलामिः कान्तिभिखिपरा- 

काशाः सविधवलूमनवकषंहतयश्च कामं पन्तु । वाताश्च 

शीकरिणः सन्तु । पयोहाः पुद्रे मि्ञणि येषां तेषां मयू 

राणां निजसुडद्भनावलोकनानन्दजञनिताः केकाः ख्वरविक्ि. 
षाश्च कला भव्यक्तमध्युतः कां घन्तु। एवं विश्िणां 

चरमावस्थासाममीपौष्कल्येऽपि सव दुःखजातं खद लोड 

तिष्ठामि यतोऽहं कठोरहृदयो रामोऽस्मि ¦ सीषाविरहश्रण 

एवान्यथा मावमग्रापमैतावन्तं कां जीवन्नसिमि । वैदेद्ी तु 

मां विनान्यदापि क्षणमपि जीवितुमशक्ता घनादयुहीपक क्षम - 

वधाने कथं भविष्यति सवथा विपद्यत एव । दह् हेति 

दुःलातिक्षये । वैदे तु कथमिति चिन्तयोपनीयमानतया 

पुरः स्थितमिव तां मलत्वाहा देवीति संबोधनम् । धीर 

भव कर्थचिद्धैयैमवरम््य प्राणान्धारय । यदा घमाद्यः 

कामं सन्तु । तथाप्यहं रामोऽस्मि । ब्रहदुःखसदहिष्णुतया 
कथंचिज्जीवामीति यावत् । दै सर्वसदे वसुंधरे, 
वैदेही तु कथं भविष्यति? सर्वथा विपद्यत एव! 

हा देवि; स्वमपि सर्वसक् यतः, ततः पुत्रिकाशोकेना- 
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स्यथामार्वं मा मज, धीरा भव चैयमरवलस्वस्य । ~ इत्यव 
ङेपो मूतैस्येव न त्वमूतंस्य यगनस्येति सुर्या्थबाधाह्ितिष- 

देनोपग्खनालिश्यो लक्ष्यते ! तेन च वियतश्छा चाधिकं 

उ्यञ्यते । दयुद्टक्वं चेतनस्यैव न तवचेतन्य घनध्येति 

ुख्यार्थव।धास्पुहत्पदेनेषटस्वं उयज्यते ¦ तेन चेष्टसंदकशेनज्ग- 

नितानां केकाना मविकोदीपकतं ठउयञ्यते । एवमलयन्तति. 

रस्छतवाचर्ययोरन्थोन्यनिरपेक्षयं रैकाधिकरण्यास्ंसष्टिः । एवं 

रामोऽस्मीति रामभावस्य स्वत्तः सिद्धतया विधेयस्वाजुपपन्ते 

रामपदं सकल्दुःखण्हतस्वं रक्षयत्धीतां विना जीवनन्यश्- 

नद्धारा विग्रछम्मातिकश्चयं व्य ज्जयति ! ततश्व पूर्वोक्ताभ्या- 

मल्यन्ततिरस्कृतवच्याभ्यां सद् राम इयथौन्तररघक्रमितबा- 
चख्यस्याङ्ाङ्गिभावेन संकरः; तथोरदीपकलेनाङ्गत्वभतिषा- 

दनात् । एवमपि केचिद्धेदाः संभवन्तीति ध्येयम् । तथा 

रामोऽस्मीति योऽयप्रथौन्तरसंक्रमितवाच्यो यश्च रामोऽस्मी- 
खनेत्ेव व्यश्जितो विप्रलम्भश्च, तयोरेकारिमिन्यामपद् एवानु 
प्रवे शाद्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसष्वन्योः संर: । यद्यपि 
रामधदस्यार्थान्तर संक्रमं विनापि कलरह्दयत्वविक्षेषणषडा. 
देव प्रकृताथेसि द्धिः, तथापि कठोरहृद्यतमात्रेण पयोदादि- 
जनितपीडातिश्चयसहन्मथेनस्य चमत्कारकारिषवाभावाद्- 
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मपदस्या्थन्तरसंक्मितवाच्यत्वमवदयं वाच्यमिति घ्रवेमन. 

वश्यम् ॥२३३॥ 

ति श्रीदन्तियेतिदिवापरदापाङ्कसाभिविद्धिश्वजिदतिरात्रयानि- 

सद्यमङ्गररन्नसेदश्रीनिवासदीक्षिततनयस्य कामाक्षीगभै- 

संभव श्रीमदर्धनारीश्वरदीक्षितयुरुचर्णसदजता- 
कम्धविदयनैरयसख श्रीराजव्ूडामणिदीक्षितस्य 

कतौ काग्यदर्पैणे ध्वनिभेदनिभेयः 

चतुथं उछासः ॥ 



पञ्चम उदछसिः) 

अवघरठश्चणां घ्रगतिं दकेयति- 

छ्तमिच्यु तमं काव्यं मध्यमं काव्यसुच्यते ॥ 
भथ मध्यमं काव्यञ्ुच्यते ॥ ३६१४१ ॥ 

तशय विकषषरुक्चणं वक्तुं विक्मरणश्चीलं भरति सामान्वल. 
क्षणसुक्तं स्मारयति -- 

धरथमोह्ास एवोक्तं तस्य सामान्यलक्षणम् ॥ 
तस्य मध्यमका्यस्य । ‹काव्यं तु मध्यमं व्यङ्गे वाच्या. 

दनतिश्चाष्येनि । तदेव च गुणीभूतण्ङ्कवमित्युच्यते बुधैः ।* 
इ्यमेन भथमोह्लास एक तस्य सामान्यछश्चणञुक्तम् ४ 

भथ वद्धिमजत-- 

अगूहमपराङ्गं च वाच्यखिद्धधद्कमर्फुटम् 
सं दिग्धतुल्यप्राधान्पे काक्राक्िक्तभसुन्दरम् । 
स्यङ्गवमेवं गुणीभूतव्यङ्गधयस्याष्टौ भिदाः स्मृता, 

व्यङ्खचामिति पदं सवैत्नान्वेति । तथा चामूढव्यङ्गथम पर. 
व्यङ्गय वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गयमस्पुटनव्यङ्गयं षंदिग्यत्राधा- 
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म्यष्यज्गं तुस्यप्राधान््व्यङ्ख्ं काक्ाक्षित्रव्यङ्खश्चम एुन्द्रम्य- 

कग चेति गुणीभूतव्यङ्गश्चमष्टविधम् ॥ २३६ ५ 

तत्रागृढं लक्षयति-- 

अगरढता सहृदयैरिवान्यैरपि वे्यला ' 
सोऽयं विजयते राजा सुमनोजनरन्ञनः ॥ 

शहदयासहृदयवेद्यत्वमगूढत्वम् । यथा खोऽयभिलत्र भूरे 
चन्द्रौपन्यं॑व्यज्यमानं वाच्यवत्फुटभियगृढम् । एवष 
शब्दशक्तिमूलाचुरणनष्वनेरगूढतायामुदाहरणम् । अथौन्तर- 

खक्रमितव।च्यस्यागृढतायां यथा-- ^ यस्व सुदूर वतिरश्छ- 

तिरे तप्तसुचीन्यथाग्यतिकरेण युनक्ति कर्णौ । काञ्ची. 
गुणप्रथनभाजनमेष सोऽस्मि जीवन्न संप्रति भवामि किमा- 

पामि ॥~-- कीचककृनपरिभवय) द्रौपद्या कीचकवधार्थ 
प्रथेमाणस्याज्ुनस्योक्तिरियम् । अशुदृदा कीचकेन छतः 
तिरस्छतियेस्य कणोवय दप्रसुष्वीव्यथाया व्यतिकरेणातिक्ञ- 
येन युनक्ति घ एषोऽदं क्ीवेषधारितया कान्वीगुणप्रथन- 
यात्रषस्मि ¦ तवश्च सप्रति न जीवामि ततः किं स्वां 
परल्याङपामि ।-- इयत्न जीवत एव न जीवामीति वचनं 
सुरू्याथेबाधान्मरणोन्पुख जीवन वद शजीवनरूपाथन्तरे घ. 
ऋमितं प्रकृतकायाश्चमस्वं व्यनक्ति । तच्च वाच्यायमानति. 

ए, 19 
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द्यत्रागृहणना । यत्पुनरगूढ तन्न चमत्कारकारि, किंतु का- 

मिनीकुचकलशवत्किचिद्ूदमेव तथा तदुक्तम् -- ° चे।खी- 

योधर इव प्रकटो न काम नो घूजंरीस्तन इका तित्तगं नि. 

गुहः । अथो भिरामपिह्दिनः पिहितश्च किंचिदःन्ध्रीपय) धरः 

इवातितरां खमिन्द्धे { * इति ॥ अयन्ततिरस्छृतवाच्यस्यागूढ- 
ता यथा-- ४ उश्रिद्रकोकनदरेणुपिश्चङ्किताज्गा गायन्ति मु 

अधुपा गृहदीधिक्रासु । एनन्चकास्ति च रवेभैवबन्धुजीव- 

बुष्पच्छट।भ युदय चलचुम्वि बिम्बम् ॥*~ उांन्नद्राणां विक- 

चानां रक्त मरसिजानां रणुभिः प॑टङिवाङ्गः मधुपा गृहन 

श्खीषु मन्ज्ु मधुर गायन्त । उद्याचलच्चुभ्ब रवेरेता्म्बं 
च नववन्धूककुषुमसमूदशोभं चकास्ति ।-- इत्यत्र चुम्बन- 
पदं ख्ीपुरश्रकपोखादिवक्रधयोगवाचकमत्यन्तपिरस्छरतवाच्य- 

तयेषरसंबन्ध मान्न लक्षयत्प्र्युषस्य तादत्विकतां ठ्य श्यति ॥ 
भथे शक्तिमूलालुरणनध्वनेरगूढता यथा-- ‹ अक्रासीत्फणि- 

पाश्चन्धनविधिः शक्त्या भवदेवरे गाद वक्षसि ताडिते 

इुमता द्रोगाद्विरबष्टृतः । दिन्चैरिन्द्रजिषृत्र ठक्ष्मणकरैा- 
कान्तरं प्रापितः केनाप्यत्र मृगाक्षि राभ्स्पतेः कृत्ता 
कण्ठाटवी ॥~ हदं अतिप्रयाणे सीतां प्रति रामचन्द्रवच- 

नम् । नागाख्ेणात्र बन्धनव्रिधानमास्रीत् । भवलया देषरे 
छक््मणे ¡ देवरः प्युध्राता । घवेनाप्नः वृत्तिरत्रेपुंबद्धाना- 
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दववदेषर इलयविरुद्धम् । रावणस्य शक्त्या वश्व ददं परहुते 

खति हनुमता द्रोणाद्विरो षथिपवेतोऽतराहृवः । एवमावान्यां 

भवल्छृते महरछच्छूमु मूतमि्युक्स्ो मयोः; क्षौयेमप्याह-- 

अत्र दिव्येदेक्ष्मणशषरे रिन्द्रजिस्म्वर्म गमितः | भत्र रावणस्य 

कृण्डाटवी च केनापि कत्ता । --इयत्न रावणश्शिरश्छत्त- 

चयाभिहिनस्य रामल्वेमोपस्थितिव्यैलनया स्फुटैवेति केना- 
पीतय त्राथंशक्तिमृातुरणनष्वनेरमूढता । इदं च रकिंषद्ा- 
दिना बुद्धिस्थस्य सामान्येतैव दू्येणोपस्थितिरितति पक्ष 

भवरुम्न्योक्तम् । सवनाश्ना येनं रूपेण बुद्धिम्थता तेनैव 
रामत्वादि विशषरूपेणो पध्थित्तिरिति पक्षे क्िंपदेन रामपदा- 

भस्य व्यङ्थत्वाभनं पवात् ‹ तस्याध्यन्न ° इति पाठो द्रष्टव्य 

इयाहुः ॥ २३७ ॥ 
अथापराङ्ख टक्षयति--~ 

अपराङ्खं नेरपेश््याद्येग्ध{सिद्धय पकारकम् ॥ 

स्वनेरपे्ष्येण कन्धसि दवेयैदुपकारकं तदपराङ्गम् |¦ २१८ ४ 

तदेतद्धिमजते-- 

रवत्पेय ऊजेस्वि तयैव च समाहितम् । 
भावोदयो मावसधेशाषरत्ये इति कमात्, 
अषपराङ्धं ससधिधं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
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तच्चापराह्ः रघवतमेयङजस्विस्माहितभावोदयभावक्चयिभा- 

वशवलताभदेन क्षप्रविषमाचश्चते ५ २३९॥ 

तश्र रसवदपशङ्ग छश्चयति-- 

रसे रसाङ्ग भावङ्खेऽप्येषु स्याद्रसवद्िषा ॥ 

एषु खप्रविघेष्वपराङ्खषु रमस्य रघाङ्गत्वे भावाङ्गत्डे वा रख. 

वद्ाख्यमपराङ्गं द्विधा भवति । इदमेव रसवद्रंकारमाच - 

क्षते ॥ २४८ ॥ 

तन्न स्वस्य रसाङ्गतायामपरङ्गमुदाहस्ति-- 

क्षणध्वस्तखरानीक जानकी सस्वजे प्रियम् । 
अचर संभोगश्रृङारस्याद्धं वीररसः स्तः ॥ 

अश्र जानक्या राघवविषयकघ्तंभो गशयङ्गारस्य वीररसोऽङ्गप्५ 
यथ! वा-- (भयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनक्रिमद॑नः । ना- 

भ्युरजघनस्पकषी नीवीवरि्ंसनः करः ॥*-- अञ्जनेन कृत्तं 

भूरिश्रव्ो सुजमधरोक्य तत्पर्याः श्रकापोऽयम् | अन्न 
कक्चणरश्षश्य शयङ्गाररसोऽङ्गम् । एवमूह्यम् ॥ २४१ ॥ 

अथ रसस्य भावाङ्गतायामपराङ्गयुद्याहरति-- 

लक्ष्मी विलोकनोत्फुष्खोचनं रपीलये तिश्युम् ¦ 
(५ य 

इव्यादौ रति भावस्य श्रुङ्ारोऽङ्गत्वषदयुते + 
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नत्र भगवतो लक्ष्मीविषयकग्टद्मररखो भगवद्धिवयकरति- 

भावस्याङ्गम् ; यद्यपि रखमभावरमनापन्नस्याङ्गता न संभवति 

तथापि रख्रस्थायिभावस्याङ्गतय। रसाङ्गत्वोपचार याहः ॥ 

यथा वा-- ! कैकासालयभाङलेचनशुच। निवेरतित्रारुक्तक- 

क्यक्तिः पादनखदयुतिर्भिरिभुव्रः खा वः खदा लायताम् । 

स्पधौबन्धसमिद्धयेव सुष्दं शूढा यया नेत्रयोः कन्तिः 

कोकनदानुसारसरघा मध्यः युरमायैते ॥ ' -- केडासः- 
छथयस्थ कं मोयद्वार्छोचनमभ्निमयं तस्य चा निवर्तिता 

यावकैर्विशेषेणाक्तिरखनं यस्याः सा पावैयाः पद्नखका- 

न्तिः पातु । यया भाखनेतच्रङविरख्ितया पादनसकान्या 

स्पधीवन्धस्मिद्धयेवास्विकाया नेन्रकान्तिरपि मर्श 

रागेण वतत इति तन्नन्नकान्या असूयन्येव, यद्वा हरनेश्र 

मदीयां खचमपाकरोद्मपि तज्नातीयख्चमपाकरोमीति खासू- 

यमेष देव्या नेत्रयोदेढं रूढा कोाकनद्स्य रक्तत्पङस्यानुख- 

रणे सरसा चतुरा कान्तिः. घथः ससुत्घायैते । भगवति 

प्रणते देव्या; प्रघन्नाया; कोपजनिवाश्ण्यं नेत्रयोनिवृत्तमिति 

सात्पर्यम् ।-- अत्र मानोपद्ुहिवो देवयोः सरंभोगन्रङ्गारो 

देवी विषयकरतिभावस्याङ्खप् । यद्यप्यमषरूपभावश्चान्तेरिह् 

देवीविषयकरतिभाकवाङ्गत्वं तथापि तद्मिन्यङ्घयरसस्थायिनो- 

ऽध्यङ्गतवमस्तीस्युपक्षेयसंकरेऽप्युपाषेरसंकर दयाहुः ॥ २४२४ 

+ 



॥ 
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अथ प्रेयोभिधानं हितीषमपरङ्ग सश्च्ति-- 

प्रेयोषराङ्क जावस्य यदि भावरसाङ्ता ॥ 
4, 

भवस्य भावाङ्कत्वे रसाङ्गत्वे च प्रेय इत्यपराङ्गमपि दििर्भ 

अवति । तदेव च प्रेयोङकागमव्याचक्षूते ¦ २४३ ॥ 

त्र भावस्य भावाङ्गतायां प्रयोषराङ्गुदाहरति-- 

न्देय महतस्तान्ये राम पादावलम्बिनः । 
इत्यादिषु तु भावस्य माचाङ्त्वं प्रतीयताम् \ 

भत्र महद्विषवकरतिमावस्य रामविषयकरतिमाव)ऽङ्ग् ॥ 

यथा .वा--- ˆ अच्युन्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फाराख- 

यास्मोधयस्तनेतानपि चिश्ती किम्पि न न्ता तुभ्यं 

नमः । आश्चर्येण ह्यहः स्तुततिमिति प्रस्तौमि यावद्धुवस्ता- 
वद्धि ्दिमां स्डतस्तव युजो वाचस्हतो मुद्िवाः !'-- 

परितः समन्तादृस्यन्नताः देखा; स्पुरन्ति । स्फारा विम्तीणौ 
अम्भोधयश्च तथा परितः श्कुरन्तीलययैः । तान्गिरीनेतान- 
स्भोधीलपि वहन्ती किमपि किंचिष्पि न भ्ान्तानि । तुभ्य 

नमः । इद्याश्चर्येण युहूधहुरुपरुश्चितः सन्यावद्धुवः स्तरति 

भरस्तौभि, तावदिमां सरैरसागरां सुत्रं बिभ्रत्तव भुजः 
समृतः । ततस्तदनन्तरमेव भूस्तुल्थडृत्ता वाचो अुद्रिताः ~ 
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इयध्र कवे भूविषयको रतिभावः स राजविषयकरति- 

भावस्य कविगततस्यैवाङ्गम् , यद्यप्यत्लापि मूराजो मयविभ्रय- 
योमोवयोरद्रुतरसोऽप्यज्गमिति रसवदलंकार तवाप्यस्ति, तथाः 

प्युपधेयसकर ऽप्युपाधेरस्ंकर इत्येव ध्येयम् ॥ २४ 

अथ भावन्य रपाज्गतायां प्रेयोपराङ्कप्रुदाहरति-- 

यत्से जानकि हा हन्त कथं वत्स्यसि कानने 
इत्यादिषु रसाङ्गत्वं भावस्य परिकीर्तितम् ॥ 

भत्र जानकोविषयकरतिभावस्य करुणरसं प्रयङ्कत्वम् ॥ 

वथा वा-- 'प्वं सुम्धाक्चि विनैव कञ्यचुङिकथा धते 
मनो्ठारि्णी छक्ष्मीमिव्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वीदिकाषं- 

सणि ¦ काययापान्तनिचिष्ठनस्मितवधूनेत्रोस्सवानन्वितो निः 
खातः शनकेरदटीकवचनोपन्याममालीजनः ॥ ̀  -- अक्र 

खखीनां नायिकाविषयकरतिमाचि; शुङ्गाररसस्यानम् ॥ 

इस्थं भावस्य मावाङ्गत्वे स्मसाङ्गत्वे च द्विविधमपि त्रयो. 

खंकाराख्यमपरङ्गयुदाहयतम् । २४५ ॥ 

नि 

अथोजेखिनामकम्पराङ्ग छक्षग्ति--~ 

रसामामोऽथ वा भावाभमानो साबाङ्खनां यदि 
भश्लुवीत त दोजेस्विनाम स्याद्पराङ्गकम् ॥ 
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चन्न रसाभासो भावाभासो वा भावाङ्कतां भरतिपथते तत्रो 

भयन्रापयत्रैखिनामकमपरङ्गमाहुः ' इदमे वोजैरन्यलंकारमा- 
क्षित ॥ २४६६ 

दशर रखाभाखश्य मावाङ्गनागुदाहुरति-- 

हन्त द्र्यति देश्ये च खङ्गमुत्कृष्य रावणः । 
1 

मारत्युक्ताविह रसामासो यावाङ्गतां त्रजेत् ॥ 

अश्र रावणस्य सौताङम्बनो रौद्रो रमाऽनुचितविषयतादा- 

आषघः। स च देवीविषयकरति मावस्याङ्गप ॥ २४५॥ 

अथ भावामास्स्य मावराङ्कताधुदाहरति- 

जितेन्द्रख किंयान्रामो ममेत्युक्ता तरणाय तम्। 
भेने देवील्यच्न भावाभासो भावाङ्कनां मजत् ॥ 

अच्च रावणस्य गव्यो भाव आमास । म्र च सरीतागत- 
धूतिरूपमावस्याङ्गम् । रपामायद्य भावामासस्य च भावा- 
ङ्गता यथा वा---' बन्दीकृलय नुप द्विषां मृगहनस्ताः पश्यवां 

भेयघां शिष्यन्ति प्रणमन्ति यान्ति परितशचुम्बन्यमी तैन. 
काः । भस्माकं सुकृते निपतितोऽस्थौचित्व।रनिषे वि. 
ध्वस्ता विपदोऽखिछास्तदिति तैः प्रय्थभः म्तूयमे॥'--दे 
कृष, भवत्धेनाभटा रिपूणां तरेयकनीबन्दीकदख ¦ पश्यतां प्रेय 
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साभियनपदरे षष्ठी | पश्यत एव नसय मोऽनादयेलयर्थ; । ताः 
शत्ुवधूः हिटध्यन्ति | ततस्ताभिरवधूताः प्रणमन्ति । पुन- 

स्तालन्यत्र यान्तीषु सखयमपि परितो यान्नि । ततः ख्वा- 

स्मनानिच्छन्तीबेङच्चम्बान्त । तैः प्रस्व्थिभिस्तु हे नौचि- 
द॒वारांनिधे त्वमस्मतपुण्वैरेषठो इनि । ताद्विपदो वधूपरिभवा- 
दिरूपा विध्वस्ता इति स्तूपे ।- ह्यत्र भरथमार्पे श्रङ्गाराऽन- 
सुरक्तदुःखितद्धिषद्वधूतिषश्रकसवेना भासो राजविषयककविगव- 

रतिभावखाङ्गम् ; उत्तरार्धे द्विषतां राजविषयक रातेभाव 

आमास: । चतु कतरे राजविषयकरतिभावस्यङ्गमिति रघा. 

भासस्य भवाभःसस्य च मावाङ्खत्वनिीति ध्येयम् । एवमू. 

-जैस्ध्यङकराराख्यं द्विविधमप्यपराङ्गन्यङ्गधमुदाह्ृतम् ॥ 

अथ नमा्ताख्यमपराङ्क छश्चयाति-- 

भा वाङ्गत्व मावन्ान्तेः समाहितसुदाषह्टलय् । 
कख दानश्रवणे जाता स्व्गवी मद्ममानसा ॥ 

यत्र भावकान्तेभौवाङ्खत्व तत्र ममाहिताख्यमपराङ्घप् । इद्- 

भेव समाहिताख्यमलंकार माचश्रते । यथा त्वदानेयत्न स्वमै- 

वीगतगवीख्यभाव्शान्तिः करि गतराजविषयकरति भावम्या- 

अम् ॥ यथा वा--अविरलकरवारकम्पतेभ्रकुदीतजे नगजं - 

नैसुहुः । दरक तव वैरिणां मदः ख गहः कापि तवेक्षण. 
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क्षण ॥'---अल्ल वैषमयोः प्रथमद्ततीयपाद्योमौल्नाषद्कान- 

न्तरम् , घभयोर्दितीयतुरीयप।द्योमोत्राष्टकानन्तर् च रम. 

मध्य र्वोयरोश्च दशेनाद्वैतालाख्यं बृत्ततिदम् । यथपि ‹यु- 

गयुजोरटौ षडनिरन्तराः कल! रख्गाश्च' इति पैतालछ्षमे 

निरन्तराः सरे गुरवः घ्व कघधो वादौ न प्रयोज्या इत्यु. 

क्सात् (धविररूकरवारू-' शटत्न निरन्तस्लघुप्रचागो त 

युक्तः, तथापि कवीनां निरङ्कशत्वाददोष इयाः । भवषिरल. 

माविरतं करवाछत्य खङ्गस्य कम्पते शङ्खा श्रश्षेपेण तजेनन 
गजेतेम च अुहुरुपरष्ितो यो मदुस्तव वैरिणां ददशेस 
मदस्त्वद्वाक्षणक्चण एव कापि गततः । ~-इलयन्र मदरूपमावक्ा. 

न्ते राजविषयकरतिभावाङ्गत्वम् । भावाभासस्य भावङ्गतवे 

समाहितम् ; इद तु भवशान्दयल्काराख्यं अ।वश्ञान्यपरा- 

ङ्गमिलयन्ये । १४९ ॥ 

अथ भावोदयाख्यमपराङ्ग छश्च्याति -- 

भावोदयशेद्धावाङ्ग तदा भावोदयं विदुः| 

ल्वदानश्रवणादेति कामपेनुधिनञ्चनाम् 

अत्र कामधमेारल्लाख्यभावोदयस्य राजविषयकरातिमावाङ्ग- 

त्वम् । अमुमेव भावरोदयाढकारमाचक्षते ॥ यथा वा-- 

५ साकं कुरङ्गकटशा मधुपानलीहां कटु युद्ृद्धरपि 
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०५ 

वैरिणि ते प्रवृत्ते ! अन्याभिधायि तव नाम विभो गृहीतं 

केलापि त्त्र त्रिषमापकरोद्वस्याम् ॥ "~ मृगदहश्चा सुहृद्भि. 

रपि सह तत्र वैरिण मधुपानोथपे खति तत्सनान्नोऽन्य- 
स्वाह्वानाय खन्नामधेयं केनच्चिदुक्तं मन्तन त्रैरिणि दुःसहाम- 
वस्थामकरात् 1 ~ इदन्न त्राघ्चाख्य भावो इयस्य राजविषयक्रर- 
तिभावाङ्गत्वम् ।} २५० ॥ 

अथ भावसध्याश्यमपराङ्ग ठक्चयति-- 

मावाद्धं चद्धावसंभिभोवसंध्यपराङ्कम् 
नभ्रस्मरसुखी पाणि शृह्ञती सेव्यतासुमा ॥ 

मावंधेमोवाङ्गत्वे भावलष्यार्यमपराङ्गन्यङ्गधम् । इदमेव 

भावसध्याख्यमटंक।रमाचक्षते । यथां नम्रस्मरेत्ति पदाभ्यां 

व्यक्तयोरंजञाहषेयो; संभूय वृत्तेभौवसंयिः । ख च देवीवि- 
षयकरतिभावस्याङ्गस् ॥ यथा वा ( अवोदा तत्कारो- 

छसदसह भावस्य तपसः कथानां विक्सस्भेष््रय च रिकः 

शैलदुहितुः । भरमोद्ं वो. दिद्रया्कपटवदुेषापनयनत्वरा- 

शेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ।*-- शेलदुहितु- 
श्शत्कालमुह्सन्ती या सोदुमक्षक्यता तद्रतस्तप साऽख)डा- 

सदिष्णुः । देवी तथा शगीरनिरपेश्चुभ्रं तपश्चरन्तं क्षण- 

म्युपेक्षितुमक्चम इति यावत् , भनेन कपटनब्रह्मच।रिवेषा- 
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(न +, 

पनयने हेतुरुक्तः । तथा देव्याः कथानां विक्लस्मेषु घवि- 

-छम्मकछथाश्रवणेषु च रथिक इदयनेन तादृश्चवेषापनयनमान्ये 

ेतुरुक्तः । एवं कपटवेषापनयने स्वरया मान्धेन चाभि- 

युक्तः स्मरहरः प्रमोदं वो दिश्यात् । -~-इत्यत्र स्वराभियो- 

गेनावेगः जलौभिरपराभियोरन धैर्ये च व्यङ्खथमित्यवेगवै्ैवोः 

खंभूय वृत्तेमवधंधिः । घ च देवविषयकरतिभवस्याङ्गम् ॥ 

अथ माचजश्बङनाख्यमपराङ्गं टक्षयति-- 

मावाङ्क मावक्ाषस्ये मावश्ावलस्यमिष्यते। 

शिष्टे इदटेऽरुणं नञ्च फुलमक्षि तवेध््यते । 

यशर भावशवंङताया भावाङ्गत्वं तत्न भावश्वरतास्यमपरा. 

ङ्गम् भुनव भावक्षवछनाहछकारमावक्षते । भावानां श 

छता नाम पूतौ पमन दृत्तिः । यथा द्विष्ट हयत्रारणपद- 

श्योलयकोपोपमरदेन फुह्ण्दद्योलप्य हषस्य वृत्तमोवराबरता | 
तस्याश्च राजविषयकरतिभावाङ्गतया भवक्षवबलताख्य मपरा- 

ङ्गम ॥ यथा वा--' पश्यत्कश्चिश्चपरु चरुर का त्वदा 

ऊुमारी हस्तालम्ब वितर हह हा व्युत्रमः कासि यसि) 

इत्थं परथ्वीपरि्ढ भवहूषिणो ऽरण्यवृत्तेः कन्या कंचिफल- 

किसखयान्याद दा नाभिधत्त : † -- दहे पुथ्वीष्रह; अर. 

छथवाधिनो भर्वद्रिपोः कन्या कचेद्मिदत्ते वक््यमाणरसौ- 
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स्योच्तिप्रसयुक्तिपरिपारीमारण्बयति-- मया सह् रममाणां 

स्वां कश्चित्पश्यदिःत्युपहासपरेण कामुकेन संत्रासार्थशरुकता 

तं प्रयाक्-- रे चपल, वदिं चल विविक्तं देक्षं गच्छ + 

अहमपि तजागच्छभीति भावः | अथ तस्योषद्ाधपरस्यो- 

[क्तिः--का स्वरेति । सो ते भीशुतेति यावत् । अथ 

कन्याया उाक्तः--अहं कुमारीति , कुमार्यां भीरुता सहजः 

िमन्रोपहासेनेति यावत् । भथ तस्योपहा्परस्योक्तः-- 

इस्ताङम्बे पेतरेति । यदि भीरुतया विविक्तदेशे गन्तव्यं 

ताहि मम स्वयं गन्तु न पाटत्म् , अतः करावछम्बनं देदीवि। 

अथ तस्या उाक्तेः---ह ह हा ज्युत्करम इति । युवत्तया मम 

हस्तावङम्बनं दातुं शक्तोऽपि हन्त मां तन्न नियोजयमीति 
यावत् । अथ चलति तस्मिन्तैवाद् -- काति याधीति। 

असीति त्वभर्थेऽव्ययम् ‹ -- इद्यथं इलयाह्ुः । अश्मतिता- 
महचरणा भचस्वाभिमट्स्तु---कन्याभिधत्त इति पदस्व- 

गस्येन परश्येव्कश्िदिव्यादि सर्व कन्याया एव वचनम् ¦ 

वथा हि- मवहिषः कन्या कंचित्कामयमायं प्रयाई--रे 

चपल, कश्चित्पहयेत् , भतश्च र गच्छेति । भथ सस्मिन्नपख- 

शयाह--का स्वरेति । चल्ल्यर्थाक्तिभाच्र एव कि चरूधीतिः 

चावत् । भथ तर्मिन्नागते सद्याहु-- अदं कुमारी 

अतः पिद्पराधीना न स्वेच्छया स्वया मह् रन्तुञ्युख इसिः 
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यावत् । भथ तस्मिन्नपयात्ि पुनराह--- ह स्ताषभ्चं विततरे - 

ति । पुनस्तस्मिन्करावहम्बनायेपम्रपेति सयाई--ह ह हा 

उ्युकतरम इति । पुनस्तस्मिश्नपगच्छलयाह् ~~ काकि यामीति 

योजना । -- इत्याहुः ¦ भव पश्येत्कश्चिदिति शङ्का, का 

स्वरेर््सूया) भं कुमारीति स्वगतङ्कमारी भावस्ते; स्मरतिः, 

दस्तारम्बं वित्तरेति धरमः, ह् ह हा व्युच्छम इति काषेण्यो- 

केरदैन्यम् ; कालि यासौर्योर्सुक्यं च व्यज्यत इति पूर पर्वो- 
वमर्ेन मावानाप्रुपनिबन्धनाद्भावश्चबर्ता । सा च राजति- 

षयक्ररतिभावस्याङ्गम् ! एवं च ये पृवनमंर्ष्यक्रमव्यङ्कयच- 

प्रस्तावे रघादीनामङ्गत्वे रपवद्।द्योऽखङंकारा गुणीभूतस्य. 

ज्यपरस्ताव उदाहरिष्यन्त इव्युक्तास्त शृहोदाहृताः । यद्यपि 

मावोदयभावसंधिभावश्चवबहत्वानि नाङंकारतया पूर्वैडक्ताने 

तथापि युक्तिमाभ्यात्पयाखोचनङ्कक्षरः कश्चिद यादिस्यस्मा. 

भिस्तान्यप्यलछकारतयो क्तानि ¦ वस्तुतस्तु, उक्तोद्द रेष गुणी - 

मूतव्यङ्खत्वे मध्यमकाग्यता रसवद्ाद्यटंकारवत्तवे व्वघम. 

कराठ्यत। च स्यात्; भत्तो रसवदादयो नाङ्कारा भवि. 

व॒मदन्तीति नन्याः । ननु रसादीनां रपादयङ्गखे गुणीभू 

तज्यङ्गन्यतत्ययुक्तम्, तथा सत्यङ्गाद्भिमावेनसंकरमाच्रस्य 

गुणीमूतज्यङ्गथान्त मोवा पात्तादिति चेत्; इष्टतरा दिष्येके } 
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यन्न माश्चादङ्कता त गुणीभूतव्यङ्कयता ! यथा--~ (अयं 

स रशनोत्कर्घा पीनस्तलत्निभर्वनः ' इत्यादौ । यन्न परम्पर- 

याङ्गता तत्र तु रसादिपंकरभ्वनिः ¦ अव एव ‹ दिग्ध. 

इथामठकान्तिदिप्तत्रियतो वहद्रखाक्रा घना वाताः 

क्षीकरिणः पयोदपुहटदामानन्द्केका; काः । कामं 

खन्तु ददं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वसह वैदेही 

तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धारा भव ॥ 

इति पृवैसरकरभस्ताधोदाहतश््ोके रामोऽस्मीति रामभावस्य 

स्वतः घिद्धतया बिधेयल्वालुपपत्त रामपदं सकर्दुःखस्तद् - 

स्वं ङश्चयल्सीतां विनापि जीवनघरामथ्य ग्यखयद्विभलम्भा- 

विकश्चयं च व्यल्ञयति | ततश्च इयामङ्कान्तिङि्तति पयोद्- 

सुहदामिति चात्यन्ततिरस्छृतवान््ययो राम इत्यथःन्तरसक्र. 

मिचवाच्यस्य चाङ्गङ्किमाबेन षंकरः, तयोहदीपकत्वेनाङ्ग- 

स्वादिति परम्परायाङ्खस्व एव सकर चद्ाहत इदि तत्वम् ।- 

इत्यन्ये । यद्यपि ध्वनिगुणीमूतव्यज्गययोः स्वप्रभदादिभिः 

सह संसरष्टिः स्करो वा सवेन्न संमघति;, तथापि (धानेन 

उय पदेशा अवन्ति" इति न्यायन यत्र येन चमत्कारः पुरः- 

स्पूिकस्तत्र तेन ठउथपदेश् इति ध्येयम् ॥ एवं सप्रविघमप्य - 

पराङ्गसुदाहतम् \; २५२ ॥ 
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भथापरङ्खऽष्टममपि प्रकारं लक्षयति--- 

छाञ्दारथो्नयशक्तयुत्थाख्रयस्ते ध्वनयो यदा । 

वाच्याङ्कतां मजयुः स्थाद्पराङ्ग तदाष्टमस् ॥ 

शन्दरक्तिषूरस्यार्थशक्तिमूरस्ये। भयश्चक्तिमूलत्य बणुस्ण 

ध्वनेर्वाक्या्थाङ्गत्वेऽष्टम मपशङ्गमा्चक्चते ॥ २५३ ॥ 

चत्र शब्द्शक्तिमूढष्वनेवाकयाथाङ्गतायामपराङ्ग्ुद् 

हरति- 

नलिनीयभिनालोकादामोदं मजतेतराम् । 

इत्यादौ शाब्दशक्त्युत्यध्वनेर्वाच्याङ्गता मता 

भन्न कमषिनीनम्य सूयस्यालोकालकाश्चादामोदं सोर 

भजतेतरामिति प्रस्तुतेऽर्थे श्षक्या प्रतीयमाने नलिनी 
सखीलिङ्गेन प्रतीयमाना नायिकेनस्य द्यितस्यालोकादकंन, 

दामोदमानन्द्ं भजत इतीनारोकादिपदानां पयायाःखदिष्धु 

तया इब्दशषक्तिमूरध्वनिविषयो यो नायिकानायकब तान्त् 
स॒ रविकमङिनीवृत्तान्तरूपे वाक्यार्थे स्रमारोप्यमाणत्तय 

वाक्याथौङ्गतां नीयते, सर्वत्र समासोक्तौ अ्र्तीयमानापस्यु 
तशृत्ताम्तघमारोपोपस्छृतस्मैव प्रकृतवाक्यार्थ॑स्य प्राधान्ये; 

प्रतीतेः । अश्र चे रविकमङिनीडृ्तान्तश्य अतीयभानना 
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यिकानायकबृत्तान्तनिरपेक्षतयैव ठठधोस्पन्तिकत्वादरक्ष्यमाण- 

वान्यसिद्धङ्गाद्धद इति ध्येयम् । यथा बा-- (जनस्थाने 

भान्तं कनकमृगतृष्णाकुकथिया वचो वैदेहीति ` प्रतिपद् 

सदश प्ररूपित्तम् । शताल्काभवुवेदनपरिपाटीषु घटना 

मथापि रामस्वं ऊुशर्वघुता न त्वधिगता ॥ ̀  जनस्थाने 

जनसंनिवेश्े ! नगर इति यायत् । जनस्थानाख्यदण्डका- 

रण्यप्रदेश्षविकशेषे चे कनकमेव मृगतृष्णा मरश्मरीचिका) 

तयाङ्कुख्थिथा कनकमयो यो मारीचमायासुमस्तरिमिन्यां 

तृष्णा वाङ्छा तदाकरुलधिया च चान्तं सवतः पयैटितम् । 

वै प्रधिद्धौ निपाचः। देहि वितरेति वैदेह हे जानकीति 

च वचः प्रतिपदं प्रतिव्णैसमूहं प्रतिचरणन्याखं चोद 
प्रङूपितम् । का मतुः छुत्खितन्रुपतेवैदनम् °वद् व्यक्तायां 

वाचि! इति स्तोच्ररूपं वचनम् , तत्परिपादीषु तसकारेषु 

षटना यन्नः; भथ वा वद्नपरिषादीषु वचनसंदमेषु वड 

नाधटिसांशसमर्थनारमयिकं कृता लद्कामतुदशास्यस्य मुख- 

परिपाटयिवृश्चर संधानं कृतं च । अतो मया रामघमौचेर- 

णाद्रामस्वं प्राप्तम् । श्चल्वस्ुता श्षिमहेतुधनवन्ता क्षश्च 

खवश्च सुतौ यस्याः घा सीता च न त्वधिगता । -~ 

इय्र जनस्थान हयपदिपदानां परिवृत्त्य सहतया शऽदश- 

क्तिमूढध्वनिविषेयो रामेण सोपमानोपमेयभानो मयां 

ए, 20 
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दामलमिति बाच्याङ्गम् । नन्वत्र व्यञयमानं रह मौपस्यं विनां 
सयाघ्ठं रामत्वमिति वाच्यतिद्यसंमवादवक््य माणवाच्यसि- 

द्वच्गस्थैवेदसुदाहरणं युक्तमिति चेत्; सलयम् , °मयाथाफि 

्राप्ा कुशख्वघुता नैव ह ह हा! इति पठि व्यज्यमान. 

यामवृत्तान्वस्रमारेपोपस्छृतस्यैव ्स्तुचवाक्या्थस्य प्राघान्येन् 

अरदीतेः प्रकृतो दाहरणस्वमवि रमिति ध्ययम् ।. २५४ ॥ 

९. ^ भ [+ 
अथर्थक्ञाकतपूटङरवुभ्वनवाच्यद्धत्नेमुदाद् रत 

आलिङ्लंश्चुमानेन््रीखुद्धास्यति चाल्जिनीम् । 
म~, © 

इ्यादावथेशकत्युत्यध्वने वीच्याङ्गता सता ५ 

अत्र प्रतीयमानदक्चिणनायकग्रत्तान्तसमारोपोपस्क्छत्तस्य ब्रस्तु- 

तरविदृ्तान्तस्य प्रतीतिः । रेन्द्रयादिषद्ानां प रिदुत्तिषाहि. 

ष्णुतयाथेश्क्तिमूरस्वमप्रस्तुववततान्तप्रतीतेरिति ध्येयम् ॥ 
यथा वा~- ‹आगल संप्रति मियोगविसंषठुलङ्गी मस्भोजिनीं 

कवचिदपि क्षपितत्रियामः । एतां प्रसादयति पष्य दातनैः 

भभाते तन्वङ्गि पादपतनेन खलररिमः । ' --फविदापि 

भेरोरपरभागे नायिकान्तरषंनिभौ च रात्रि नीत्वा रवि- 

नायकश्च सप्र्यागलय वियोगेन बिह्वलाङ्गीमम्मोजिनी 
[ # 

नलिनीं नायिकां च पादपतनेन छिरणाचतरभेन चरणन. 
(6 4 १ [क न [न धामिन च शनैः शतैः खादयति विकनचयति गचयषां 
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क 4५ करोति च ! --हयत्न क्वचिदादिषदानां पयौयसहिष्णु- 

तयाथक्चक्तिमूवस्तुध्वनिविषयो यो नायिकानायकब्ततान्तः 

स रविकमङिनीव्रत्तान्तस्पे वाक्यार्थे सरमारोप्यमाणतया 

वाच्याङ्गतां नीयते । नं चान्न पाद्पतनेनेति श्िष्टपदसनवा- 

र्छञ्दशाक्तेमूरतप्यस्तीदयु भयश्चक्तिमूरष्वनि बिषयस्यैव अव 

वाच्याङ्गतेति बाच्यम् , ° मून्ना व्यपदेशः" हइय्थक्ष्तेम्- 
खत्वन्यपदेश्चत् । न चैवमपि *ञ्जटित्ति शरुकुटिविटङ्कित- 
छखादयपष विभाति नृषभीमः` इलयन्न भीमपष््वद््रापि 

पाद्पद्ं श्लिष्टमिति पदप्रका्रयश्चन्दशक्तिमूरुष्वानित्वव्यप- 

देशः किंन स्थादिति वाच्यम्; भीमपषदस्येव पादपद्स्य 
विशेष्यासुपश्थापकल्वात् , किं तु सापराधस्वमान्नं पादपद्- 

सुपस्थापयतीलयाह; । वस्तुतस्तु, उभय शयक्तिमूरष्वनिविष- 

यस्य वान्त्याङ्गस्व पएवेदसुदाहरणं युक्तम् । ‹ पाथोजिनीपरि- 
बृ्ऽथमधीरनेत्रे ' इति तुरीयपादृपटेऽथश्वक्तेमूरष्वतिवि- 

+ 

षयस्य वाच्याङ्खः ध्येयम् ॥ २५५५ ॥ 

भथोभयशक्तिमूरुध्त्रनिविषयस्य वाच्याङ्गतायासपराङ्गसु- 

दाहुरति-- 

श््तोऽथमन्जिनीनाथदचुम्बव्यैन्दरीसुखं चायः । 
$ +त इत्र भयश्चक्तयुत्थध्वनेवाच्पाद्लता भवेत् 
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भ्र रक्तपदस्य दिृष्टलवादष्जिनीनाथादिपद्स्य तदमावाद्ो- 

भयशक्तिमूरध्वनिविषयत। । प्रतीयमानस्य नायिकानायक्षव्र 

तान्तस्य घ वाक्यार्थे रविकमरिनीवृत्तान्ते समारेपाद्राच्या- 

्गत्वम् । एव ुदादरणान्तरमप्यूह्यम् ॥ २५६ ॥ 

अथ क्रमप्राप्तं वाच्यतिद्धयङ्गं डश्चयति-- 

वाच्यसिद्धयङ्मेतग्यद्धिना वाच्य न सिध्यति। 

भूभृदाभाति कारमीरपङ्गेरिकपाटलः ॥ 

उ्यङ्गयेन येन विना वाच्यं न सिभ्यति तद्वाच्यसिद्धथङ्घम् । 

निरपेश्चवाच्योषस्कारकमपराङ्गम् , सापेश्च वाच्यार्थोपस्कारकं 

वारुवसिद्धयङ्गमिवि विवेकः । अत्र कादमीरख्च गोरिकतेन 
निरूपर्णं वान्यम् { तत्सिद्धौ भूग्पदे शब्दश्षक्विमूरुध्वनि- 

मष्टन्ना प्रतीयमानो भूषरोऽङ्गम् । यथ वा: चमिमरचि. 

मध्यतां भ्रङयं मुच्छ तमः शरीरसादम् । मरणं च जल- 
जञुजगजं परसरह्य रुते विधं वियोगिनीनाम् ॥- धरभिश्चि- 

रोभ्रमणमरतिं विषयेष्वस्वेमठ यह्दयतामाठ्यं प्रकयं निशे. 

ता मूच्छी बाह्यज्ञनोषरमं तम आन्तरज्ञानोपरमं शरीरस 
गानि मरणं च घनञ्ुजमजन्यं विषं जं वियोगिनां इर्ते! 
-- इदयब्च जखदस्य शुजगत्वनिरूपणदक्षणं वाच्यं विषपदे 
अभ्याङिक(रणारछ्प्रतीतिमन्तरेण न सिध्यतीति वाच्या्चि- 
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दङ्गप् । इदयुदाकरणद्वयमपि कचिवाकयाथैस्यैव कृविवाक्या- 

यैष्िच्यङ्गत्वादेकवक्तृगवष्वेन वाच्यिद्धाङ्गम् । कविनिब- 

द्ववकतृवाक्यायस्व कविवाक्याथेसिद्धवङ्कता यथा---'गच्छा- 

स्थच्युत दीनेन मवतः फ़ वृतिश्त्पथते किं सेवं विजन- 

सखयेषहैतजनः सं भावययन्यथा । इल्यामन्त्रणमभङ्गिसुचितन्न- 

थावस्थानखेदाङख पाश्िष्यन्पुलकोत्कराश्िततनुगापीं हरिः 

पातु वः ॥*--हे भच्युत, तव॒ दशनेन ठृप्तिरुस्पन्नेति न 
गच्छामि । किं त्वेवं दैव विजनस्थयोरावयोः प्रतोः, इतो 

दोतैकदटग्जनोऽन्यथावयोः संभोगं समावयेदिलयन्यन्नगणमना- 

भ्यनुक्नाप्राथनन्याजेन सूचितं यदुथावस्थानं संमोगमन्तरेण 

विषछावस्थितिस्तश्निवन्धनेन खेदेनाखम्रां गोपीमादिङ्गच 

पुरूकितो हरियुमानवतु । ---इव्यत्राच्युतादिपदञ्यङ्कयाना- 

अस्खछितत्वादीनां कविनिप्रद्धवकतृव्राक्याथौनां बृथावस्था- 

जेत्यादिकविवाक्याथैलिद्धि प्रति हेतुत्वाद्वकत्रन्तरवाक्या्थंश्य 

वकनत्रन्तरवाक्या्थसिद्धचङ्गतवाद्राच्यसिद्धथङ्जम् । ' शस्दाथै- 

शक्षलयाक्षिपोऽपि व्यङ्गो; कविना पुनः । यच्ताविक्क्रियते 

स्रोक्या नास्येवाटठंक्ृतिष्वनिः ॥' इत्यु कतथात्न न ध्वनित्व- 

भियप्याहुः ॥ ३५७॥ 

अस्फुटं रक्षयति-- 

स्याशथ्त्सष््दयस्यापि दःखषेच्यं तदस्फुटसम् । 
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भूपो रुणाहितपीतिखनक्तयम्बुधिभेखलाम् " 
यन्न पौटास्नसमिवेशवदनुन्मिषितततय। सद्धदयानामप्याति. 

दुःखवेद्यो श्यज्गयस्तन्राग्ुटं नाम गुणीमूततज्यङ्खयम् । यथा 

गुणहितपीतिरिति भीमवेनेनातिभसिद्धेन युधिषठिरौपन्यं 

राल्ि दुःखन उ्थञ्प्रत शलयस्फुटष ॥ यथा वा--: भष 

दर्मोत्छण्डा दष्टे विश्टेषभीरता । नादृष्ेन न दृष्टेन मवता 

छभ्यते सुखम् !*--नायकम्य सौ माग्यं चापं च प्रकाश 
यन्या; कस्याश्चिदुक्तिरियम् । भवधयदषटे सल्युत्कण्डोद्षाग्न 
खसं भ्यते, दृ्ेऽपि डिति विदरेषमभिया न सुखम्, 

तदुभयथापि भवता ने सुखमिति वाच्योऽथैः स्फुटः! 
भतीयमानस्तु, अष्ष्टश्च यथान भवसि ष्टश्च श्षणादेवा- 

न्यत्र गत्वा वियोगभयं यथा न जचयसि तथा मरप्रनिधा- 

वेव सरवदा ख्थातन्यमियेवंरूपः सुदं न पतीयते । पूव. 
दाहरणे शन्दरक्तिमूलाककार्वनेरस्फुटत्वम्, दष्ट खथ. 
काक्तिभूखवस्तुध्वनरस्फुटत्वमिति मेदः । इदमेव िष्टमिय- 
प्याचक्षते ॥ २५८ ॥ 

अथ घ्रदिग्धप्राधान्यं उक्षयति-- 

स्यात्सद्रिधप्रधानत्वं वाच्यातपाधान्यसंश्ये । 
स्वामालोक्य रणे वैरी वीक्षते जविनं इयम् ॥ 
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यच्च वाच्यपिक्षया व्यङ्खथस्य प्रधान्यं ददिरधं तत्र घदि- 

ग्घप्राधान्यम् | यथा वेगवत्त॒रगावरोकनेन व्यङ्खया पला 

` यनेच्छा प्रधानं करं वा मयानकरसखस्थायिभूतभयानुभाव- 

र्यं वाच्यमेव प्रधानमिति संदेहात्सदिग्धप्राधान्यम् ।॥ यथा 

जा~(हरम्तु िचित्परिषव्त्तपैयेश्चनद्रोदयारम्म इवाम्बुराशिः ॥ 

चमामुख बिम्बफलाधरोष्ठे उ्यापारथामास विरेचनानि ॥- 
चन्द्रोदयस्रमये यथा जलधिः किंबिस्रशिधि्वैरये सवक 

५ 

६. 

तथा मदने गृहीवचपे घति किंचिसर्लिथद्चरर्यो हरो बि- 

भ्बफङपदृशाधरे गौर्या मुखे त्रीण्यपि विषोचनानि च्यापार- 

यामा !--इव्यत्र विलोचनव्यापारेण बिम्बफङाधरोघ 

हव्युमाञुख विशेषणमषटिन्ना परिचुभ्बितुमेच्छदिति व्यङ्र्थं 

र्खयनुभावश्ूपं विलोचन्ड्यापरणे वाच्यम् । उमये: साघक- 

साधकम्रमाणामावाल्माधान्यं संदिग्धम् । येनैव सेचनेन 

अगवानिश्चुषन्वानं दिधक्षति तेनापि देवीमुखावलोकनमहो- 

` च्छव मवयामा वेति वाच्यस्मेक्तव्य ज्गयातस्ाधान्य ेदेहारतं- 

दिग्धप्राधान्यमिलयन्ये ॥ २५९ ॥ 

अथ तुस्यप्राधान्य छश्चयति-- 

वाच्यात्पाधान्यतौल्ये तु तुस्यप्राधान्यमिष्यते 

जातास्त्वद् रिख स्मरणीयाज्चना दशः ४ 
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यत्र वाच्यस्य व्यङ्गयस्य च प्राधान्यं तुखाध्रतवततुस्यमव- 

तिष्ठते तत्र तुस्यभराधान्यम् यथा वैरिक्नीणां दशः स्मर- 

णीया्ना जाता इति वाच्यस्य वैरिणः स्ये निपातिता 

रति व्यङ्गयस्य च तुल्यं प्राधान्यम् , स्मरणीयाखना इक 

वाच्यस्यापि षिद्रधोक्तितया चमत्कारजनने व्यङ्गय स्मशीषं „. 
कत्वात् }; यथा वा-- ' ब्राह्मणासिभवल्यागो भवतामेव 

भूतये । जामदग्न्यश्च वो भित्रमन्वथा दुमनायते § ̀  --~ 
इदं रावणदूत्तं प्रति भार्गवस्य प्रतिसंदेशवाक्यम् । ब्राह्म 

णानां परिभवस्य भ्रस्तुतस्य यस्त्यागः परिवजेन स॒ भवतां 
रश्षसामेच. भयत , भन्यथा ब्राद्यणपरिभवाव्यागे युष्माक 

महदिश्चरस्वप्रत्याचत्या मिन्नः मवन्नयं जामदग्न्यो दुमेनायक्ते 

रुद्धो भग्तीति वाच्यं विद्ग्धोक्तिरूपतया त्राद्मणपरिभवा- 
त्याग जासदग्न्यः प्रत्तियाणामिव रक्षां सर्वेषामपि श्रयं 

करिष्यतीति व्यङ्ग्येन चमत्कारजनने समरी्िकामायेद- 

तीति वतुख्यप्राघान्यम् । केचित्तु रक्षःकषयरुक्षणं व्यज्य 

जष्विणान्ु सरणं भयस इति वाच्यं च तुल्यमिति चतुस्यप्रा- 

घान्यमन्रेव्प्यद्टुः । अत्र प्राधान्यस्य ्देह्घ्राम्ययोः 

खह्कदया एव प्रमाणम् , स्युत्थितैरन्यथा वक्तुं शक्यत्वा* 
दिव्याहुः # २६० ॥ 

अथ काक्वाक्चिप्रं उक्चयति- 
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काक्ताक्षिप्ं यन्न साक्षात्काक्ता उथज्जकनेष्यते 
भन्ये खा शुभगा मसो यां स्वमेवालुधावसि ॥ 

-यत्र काकुः साक्षादेव ग्यक तत्र छाकाक्षिप्रमू । भरती. 

यमानो विधिव निषेधा वा काक्ादैप्यते प्रतिक्षिप्यन इत्य. 

न्वर्थेता । यथा सरा सुभगेखक्न काका वाच्यमोमाण्य. 
निषेधेन जैव सा सुभगेति व्यज्यते नतु (तथाभूतां दृष 

चुपमदति पाश्चातनयां वने व्यधेः सार्धं सुचिरमुषितं 
वस्कल्धरैः । विराटस्यावासे श्ितश्नुचित।रस्भनिभूते 

गुरः सेदं लिन्नि माय भजति नाद्यापि छरुषु  ' ~ इवय- 
त्रापि काकोव्यंशखकत्वातिशेषात्तत्र कर्थं पधानभ्वानिरि्युक्तं 

चतीयोह्कास्च इति चन्र; तन्न प्रइनममिठ्यञ्य काकतां विशा. 

न्ताया तद्ैक्षिष्टयज्ञानवतां सहृदयानां खिन्ने कोषस्यायो- 

ग्यत्वास्विन्न इति पदेन मधि न कोपं युञ्यते फिं सष. 

कारिषु कुरुष्वेव ख युक्तं इति व्यज्यत इति त ल 

काकोः सराक्षाद्रयशकत्वम् , इह तु तथेति तता भेदः 

नच सा सुभगेति क्षक्यान्बयस्यायोग्यतया विपरीवरश्ष- 

णया नसा दुभि प्रतीतिसंभकार्किभिवयन्न काक्वा 
उ्यछकत।ऽऽभीयत इति वाच्यम् , रक्षण्यान सखा सुक 

भलयशलामेऽपि न घुभनैवेखवधारणांश्ो ठ्यखनात्रिषय 

पवेयाहुः ! नन्वेवम् ° निःदाषच्युतचन्दनं स्तनतटं निश 
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्टरागोऽधसे नेत्र दू(मनछ्ने पुरफिता तन्वी तवेयं तयु: । 

मिथ्यावादिनि दृति बान्धचजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं 

स्नातुमितो गताद्धि न पुनत्तस्याधमसखान्तिकम् ॥ ' इल. 

त्रापि वापी नैव गताम, किंतु तस्याधमस्यान्तिकमेव 
गतासीति काक्वा व्यख्जनसंभवादु्तमकावयता न स्यादिति 
चेन्न; तत्राधमपदेनैव विवक्षितार्थज्यलनघंमवे काक्वा 
न्यक्वा नङ्खीकरत् | यदि च तत्रापि काको्व्यंलकता 

कवेविंवक्षिता स्यात्तद्ा मध्यसकाव्यतैबेयाहुः ॥ यथा वा- 

८ मथ्नामि कौरवशतं समरे न रोषाहुःशास्तनस्य रुधिरं न 
पिबाम्युरस्तः । संचूणेयामि गद्या न द्ुयोधनोह संधिं 
करोतु भवतां पतिः पणेन # '-- सरन्घस्य भीमसेनस्य 

वाक्यमिदम् । कौरवशतं कोपेन युद्धे न मथ्नामि, दुःशा. 
स्नस्य वक्षथो खुधिरं न पिवामि, सुयोधनस्योरू गदया 

न संचूणयाभि, भक्तांनतु मम तरुपतियुंधिष्ठिरः पणेन । 
यश्वपप्राममाच्र प्रततिमाह्यतथा स्वीङ्कयेति यावत् ¦ दु्याध- 

नेन संधिं करोतु --इलत्र प्रतिनकारं ककः । तयाः 
मथ्नाम्येवेल्यादि व्यङ्गधं वाच्यो यः: प्रतिबेधस्तन्निषेकशि- 
रस्कतयैव प्रतीयते ॥ २६१ \. 

भथाषुन्द्रं छक्षयति-- 



पञ्चम उद्ासः । ३१५५ 

वाच्याचिक्रुषट उयङ्कथे चेदश्ुन्दरमितीरितम् , 
अतप ्केशस्ुरभं सुकरूतं तव दकीनम् ॥ २६२५ 

यन्न व्यङ्गं वाच्यपेक्षया निकषेशालि, तत्रासुन्दरम् । 
यथा भवदशेनं तपे विनैव सुभं सु ङतमिति बाच्या- 
पेश्चया निरतिक्षयानन्द्करसवषप व्यङ्कयं चमत्कारातिश्चय. 

जनकसवाभावाश्निकषैक्ञालीख घुन्दरम् ॥ यथा बा-- ‹बा- 
भोरङडुङ्हीण घ डणिककाहकं॑घुणन्तीए । घरकम्मवादु- 

डाए बहूह सीअन्ति अङ्गाई ॥--- चानीरङकोड्ीनश- 
कुनिकालाहछं श्रण्वलयाः । गृहकमेन्याप्रताया वध्वाः 

खीदन्यङ्गानि ¦¦ वेतघ्रनिङ्कुखे दत्तघंकत। काचित्तत्रयश- 

कन्तकोराहछन तज्ञ कामुकस्य गमनमनुमाय कायौ- 

षवमावयवा जातेति वाच्यं काञ्चुको ताग गत इति 

व्यज्गयाचमत्काराय कर्पते ¡ अश्र वाच्यस्यैव चमत्शार- 
करिख खह्ृदया एब प्रमाणम् । भन्ये तु--~ बाच्यस्याङ्ग- 

सादस्यानुभावतथा साक्षाद्रसन्वनलकतया चमर्कारकारि- 
स्वम् , व्यङ्कयस्य तु बाच्यं द्वारीकरलय विरम्बन रसम्य- 

शकतेति वाच्यापेक्षया निकषंजाङिता-- इत्याहुः ॥२६२॥ 

एवं गुणीभूतव्यज्ञयान्युदाह्वस्यामीषामपि ध्वनिवध्था- 

ख्रेभवं भेदा ऊह्या इत्या६ - 
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दषां मेदा यथायोगं वेदितव्या पूववत् ॥ 

चकार एषामिव्यनेनान्वेति । एषां गुणीभूतन्यङ्ग्यानां च 
मेदाः शुद्धाः संकरसंखश्चायत्ताश्च मेदाः पूवंवद्धनिवदेन यथा- 

सभव वेदितन्याः । तत्रागूहप्रस्तावे ‹ जीवन्न भवामि! इय. 

शोन्तरसेकपितवाच्यः, (उदयाचरूचुम्! इयत्रायन्तातिर- 

स्छृतवाच्यः, केनाप्यत्र सगाक्चि! इयत्राथशक्तिमुलमो बन्तुष्व- 

निश्वोदाहृतः | भपराङ्कपरस्तावे रघ्तभावरसामासभावाभान- 

भावश्ान्तिमावोदयभावसिभावकशवरूता भदवटक्ष्यक्रमन्य- 

ज्वयप्रभद्ा उद्।ह्ृताः । तथा (जनस्थाने चान्तम्- इय 

शष्द्शक्तिमूखाजुरणनरूपोऽखंकारष्वनिश्चादाहृतः । वाच्या 

इूमाभस्तावे । विषम्" इलयत्र ऽल्दशक्तिमूखो वस्तुष्व निश्वोद्।* 

हनः । एवमन्येषां हुद्धभेदानां सकरससष्ट्चायत्तभेदानां 

चोदाहरणान्यृह्यानि । यश्च वम्तुमात्रेणाककारो व्यज्यते तत्त 

न गुभीभूतस्यङ्ग्यतेवयभिप्रियात्र यथायोगमित्युक्तम् । तदु्तं 

प्वनिकृता~-“ज्यञ्यन्ते वम्तुमाबेण यदा्टकृतयस्तदा । 

धुव ध्वन्यङ्गता तासां काच्यदृत्तेस्तद्श्रयात् ॥° इति । 

शदशक्तिमूरुतया्थशक्तिमूकतया वा वस्तुमात्रेण यदाङ्कतय 
उपमाया भ्यञ्यन्ते तदा तास्रामलकृतीनां ध्वन्यङ्गता 
ध्वनिप्रमेदतेव न गुणीभूतन्यङ्ग्यता यतो वाच्यक््याया- 
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मपि प्रायेण काव्यवृन्तेः काव्यतात्पर्यस्य तदाश्रया वदि- 

यतेति कारिकाथेः । अयं मावः--द्वयमिह चमत्कारप्रयो- 

जकं चित्रतवं व्यङ्ग्यत्वं चेह । तचश्वालंकारेण वस्तुध्वनी 
ञ्यङ्गयत्वविवक्षया ध्वनिस्वेऽपि चित्रस्वविवक्षया इयोस्तुखय - 

आाघान्यह्ुणीभूतव्यङ्ग्यतापि सभवति । तथा वस्तुना 

वसतुष्वनो उ्यङ्ग्यस्वविवक्षया ध्वानितवेऽप्यु भयोश्ित्र्वविष - 

क्षया तुस्वप्राधान्याहुणीभूतन्यङ्ग्यतापि सभवत्ति । तथा. 
ंकारेणाङंकारप्वनौ उ्यङ्गयत्वविवक्षया ध्वनितवेऽप्युभयोश्चि- 

लत्वविवक्षया तुर्यभाधान्वद्ुणीभूतत्यङ्गयतापि संभवति । 

वस्तुनाटंकारष्वनौ तु ठय कस्य चम्तुनो ऽचिन्नस्वाद्व्यज्गथ- 
स्वाच् तुरयप्राधान्यर्विवक्षा न संमकततीति न गुर्णीभूतन्यङ्कय- 

वाक्चभवः ; किं तु ध्वनित्वमेवेयाहु; । शब्दरक्तिमूरालुर - 
णनरूपालंकार ध्वनेरेव वस्तुमा्नज्यङ्गयारंकारष्वनेरपि बा. 

स्याङ्गतादप्राधान्यप्रयोजक तद्भावे शुणीभूतठयद्ग्यता भव. 

सेेदयप्यन्ये + २६३ ॥ 

एवं गुणी भूतन्यङ्कचानामन्योन्यसंकरसंद््टयायत्तमेदा- 

चुक्स्वा तेषाघ्ुपमाद्यरूकरियेगिइपि ब्वो मेदा भवन्ती- 

याह -- 

एषां योगेऽप्यलंकारेंदा, स्युवंहयस्तथा ॥ 
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ओ _ ०१ १९ क यथा क्लपरभेदैयगि ववो मेदस्तथालकरियगिऽपि बहवो 

भेदा भवन्ति । २६४ ॥ 

भथाछंकारिरलंकारयुक्तेुण) मूतग्यङ्कश्च न्निनिधेन सक- 
रेण संध्या च पूर्वोक्तानां ध्वनिभेदानां योगे ल्वनन्ता भेदा 

भवन्तीया६-- 

अकारे यैणीभूतव्यङ्गयेश्याल क्रियान्वितः । 
संखि्टिसंकरैर्योगे न गण्यन्ते ध्वर्माभदाः ॥ 
छपमाधठेकारैः प्रलेकं ध्वनिभेदानां योगे तथा शुद्धैः 

खप्रभेदयुक्तैररुक)रयुक्तंश्च गुणीभूतन्यङ्गयैखिरूपेण संकरेण 

सस्या चे योगे ध्वनेधदा न गणनापथमवतरन्ति । 

तदुक्तं ध्वनिकृता--, सरुणीभूतव्यङ्गयेः खकारः सह 

भभदैः सवैः । सकरसंछष्टिभ्यां पृनरप्युदयोतते बहुधा ॥' 
इति । स ध्वनिबेहूधोदथोतत इदयन्वयः । २९५ ॥ 

एवमनन्तमेद्मिन्स्यापि धनेठयङ्गचतरैषिध्येन विष्यं 
स्रहेण ददेयति-- 

वस्तुध्वनिरलंकारध्वनिवोच्येतरध्वनिः । 
इति तिधोदितोऽनन्तमेद्भिन्नोऽप्ययं ध्वनिः ॥ 

वाच्येतरे रस मावादयो यद्यपि वस्त्वलश्टारयं वैरस्वरंकारश- 
व्दुवाच्यत्ववद्र घभावादीनासपि चत्तह्पद् दाच्यस्वमस्ि, तथा 
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पि वस्तदेकारौ उयङ्क्ावपि कदाचिद्ाक्याथेप्रतीतिकक्ष्या- 

मधिरोाष्तः, रसमावादयस्तु कदापि न वाक्यायेभरतीतिक' 

ह््यामधिरोहन्तीति वाच््यभिन्ना इत्युच्यन्ते । ननु ‹ गतस्ते 

मच्छल दुहिणदारेरद्रश्वरष्तः शिवः लच्छच्छायाकपटवदटि- 

तप्रच्छदपदः । त्वदीषानां भासां प्रतिफरूनरागारुणतया 

शरीरी शङ्करो रख इव दशं दोग्धि तुम् ॥"--हे शिवि 

विधिविष्णुरदरेधररूतैश्चतुभिः पादैश्ेतः स्वच्छरस्वकीय- 
प्रमाव्याजपच्छदपट।च्छादितस्तव मश्चतां गतः क्लि. 

वस्त्वदीयप्रभाप्रतितिम्बनजनितराग)रणतचा सूरिमानिव 

श्ङ्गाररसलो नयनेोत्घवं विधत्ते । -- इव्यादौ श्ङ्गागपद्- 

प्रयोगे वाद्यायप्रतीतिबिषयतापि रसादीनां र्यत इति 

कथं तेषां व्य खनैकविषयतोच्यत इति चेन्न, तत्रापि देवी- 
रूपविभावादिभिरेकं रसाभिव्यक्तिः) विमावाधभिर्यन्त- 

स्यापि रखस्योसक्षादिनिष्पादनाय परं श्रङ्खारादिपदैरलु- 

वाद्: । तदुक्तं ध्वनिृता-- ‹ खशब्देन केवलमनूधत 
दति । यदि च श्ज्खारादिपद्प्रयोगमात्राद्रसश्चव्येत तद 

° श्चङ्कारह्स्यकसण --' इयादिश्छाकपाठादेव सकलर श्च. 

वैणाप्रसङ्गः स्यात् । अत्तः गङ्कारादिपद्भरयोगेऽपि विभा- 

घाद्यभ्रयेग रसचर्वे णानिष्यत्त्वभावात्तदप्रयोगेऽपि विभा. 

वादिरषोगे तदुस्पत्तेरन्वयव्यतिरेकास्यां विभावाद्विन्यङ्या 
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एव रघादयः । नन्वेवमपि विभावादिवाचकमपरैठैक्षणजचैत 

रसरतीतिरस्तु, कृत मतिरिक्तन्य ल नाख्यग्यापारकस्पनपेतति 
येश्न ; सुख्याथेवाधोभावास्योजनाभावाच्च छक्नम।यःसतन्रा, 

भवृत्तेर्गोरवस्य प्रामाणिकतय। व्यज्लनाकर्पनायामदोषात् 

छिचन केवकं रसादि्रतीलयचुसरेभैव वयश्नाकत्पनम् , 
किं तु वस्त्वलकारम्रतीस्यथेमपि सा कल्पनीया तथा हि-- 

कक्षणामूलयोरथौन्तरसंक्रमितालन्ततिरस्छृतवाच्ययोः ‹ स्वा 
अस्मि वच्मि विदुषां- “उप्तं बहु यत्न किमुच्यते 
दयादिकयोः स्वायत्ते श्दृप्रयोगे प्रयोजनमन्तेरेणावाचक- 
पद्प्रयेगानुपपच्या प्रयोजनमवद्यं वाच्यम् , तच्च प्रयोज. 

नरूपं वस्तु व्यश्नां विना न प्रतीयेतेति द्वितीयोद्धाख एष 

प्रतिपादितम् । तथा शब्दश्चक्तमूकस्थके (भद्रात्मनो दुरधि- 
रोहतनोः--' इलयादावप्रकृतं यद्रजादि वस्तु तेन यः प्रकृत- 
स्थोपमरालंकारन्च ते व्यलनां विना न प्रतीयेते, तत्राभिधाथाः 
प्रकरणेन प्राकरणिका्थै एव नियन्तिततवेनाप्राकरणिकार्थेस्य 
तेनोपमदेशवान्यतः प्रतीयत भवात् ! अर्शक्तिमूरखयङेऽपि 

 ‰॥ व्यजनं विना न गतिः ¦ तथा हि--ये वावदभिदितानं 
पदाथोनामन्वयमभिद्धति भाद्ास्ते किल व्यक्छीनामामन्य- 
व्यमिचारपभ्यां न सकेतप्रहविषयता, किं तु जलादीनां 
चतुणाम तद्विषयता, सामान्ये गृहीतश्चक्तिकानामपि 
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पानां खमभिग्याहारे सल्याकाह्ायोगयतासत्तिवश्चादपदार्थो$- 

प्यपूवै एव वाक्याथ; प्रतीते इति वदन्ति । तन्मते हि वाक्या 

यस्य घटानयना दिसं सर्महपस्यैव नाभिधयत।, का बात्तो व्य. 

ङ्यश्याभियेयवायाम् १ प्राभाकरस्तु-- "देवदत्त गामानय ` 

इत्ुत्तमवृद्धवाकतयप्रयोगषमनन्तरं साश्ादिमन्तं पद्यं 

भरयोज्यवृद्धे समानयति सति तटस्थ श्युिपरनुस्तदानयन- 

रूपया तद्वेष्टया तस्माद्वाकवाद्यमर्थोऽनेनातगत इत्यलुमा* 

यासखण्डभ्य तस्य वाकवरयाखण्डे तस्मिनावानयनसंसगैरूपे 

वाक्यार्थे वाच्यवाचकमावलछन्रणं ववन्धमवधास्यति ! 

पश्चात् ‹ चैनल गां बधान ' देवदत्ताश्चपानय! इस्यादिप्र- 

योगेष्वावापोद्वापाम्यां गवादिपदस्यानयनाद्चन्विते तत्तदर्थे 

शक्तिमवधारयति । | ततश्चान्वयन्यिरकामभ्यां प्रवृत्तिनिव्रू- 

स्यन्यतरपरमेव वाक्यं प्रयोगाैम्, न तु पद्मान्नमयैभ्रती- 
व्यनुपयोगादिति वाक्यगतानामेव पद्ानामानयनादिषदा- 

थौन्तरान्वितैसक्रादिपदर्थेः सह वाच्यवाचेकमावरक्षणपं- 

वन्धेनास्वितानामेव संकेतो गृह्यत इतीतरान्वयविशिष्ट एवृ 

पदाथ वाक्या्धः, न तु पदा्थीनां वैशिष्यम् | नञ 

८ सामानय ' इत्ति वाक्ये गोपदस्यानयनान्विते प्राख्ञाद्िः 

मदिपण्डे श्च्तिप्रहः; गां बधान इति वाक्ये बन्धनाः 

न्विते वालि पिण्ड शक्तिम इति नानायतापत्तेः धमाः 

ए 91 
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म्यत इतरान्वितस्वार्ये शक्तिमहो वाच्यः, वथ! च गोकम॑- 

छृानयनग्रतीतिने स्याद्धत्वभा इदिति चेन्न; सामान्यत इत. 

शन्विते शक्तिम्रहेऽपि वाक्याथबोधदक्षायामानयनादिविश- 
षान्वित एव पदार्थोऽवनुध्यते, अन्वितानां पदाथानां विशे 
षरूपत्वात् , उदाहरन्ति च -- ‹ क्षब्वृद्धाभिधेयांश्च भय, 

्षिणात्र पश्यति । भोतुश्च प्रतिपन्न्वमनुमानेन वचेष्टयः। 

अन्यथातुपपत््या तु बुभ्यच्छक्छि द्रयाशनिताम् । अथौपत््यति 
शुध्येत सवन्धं जिप्रमाणकम् ॥' इति । शब्दम् 

गामानय इयाद्युत्तमवृद्धवाक्यम् , वृद्धं तद्वाक्य. 

अवणानन्तरं प्रवतेमानं प्रयोज्यवृद्धम्, अभिधेयं 
तदानीतं मवादिपद््यै च प्रल्यक्षप्रमाणन श्रोत्रेण च. 

श्चषा च न्युतिपल्युः पश्यति जानाति । ततश्च भोतु 

प्रयोञ्यक्द्धस्य वचेष्टारूपेणालुमानेन लिङ्खेन तद्राक्यजन्यग. 

वानयनघंसर्मप्रतीतिमच्तं बुध्येत् , संबन्धं विना तस्य वा. 
कयस्य तादग्प्रती विजन कत्वानुपपन्तेः । अर्थापत्यार्मिकय- 
न्यथानुपपत्या द्रयाितां वाच्यवाचकोभयतिषठां श्चक्ति 

धयेत् | इ्युक्तश्रकारेण त्रिप्रमाणकं प्रयक्षानुमाना्थष्ति - 
रूपभ्रमाणनत्नयसापेक्षं शब्दार्थयोः संबन्धे चुध्येतेति कारि- 
काथः । तस्मादितपन्विते पदार्थे शक्तिः । ~ इयाः । 

पि तेषामपि मते घ्ामान्यरूपेतरपदा्थन्वितो विशेषभूतः लाथ 
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व॒ संकेतविषय इलयानयनादिधश्ेषरूपेतरपदाथौन्वित्तो 

मकवादिपदा्थो ऽतिविशेषभूतो यो वाकयाथैः ख पुनरवाच्य 

एव, उत्तमचरृद्धवाकयानन्तमेतत्वेन सखंकेताविषयत्वात् । व्य. 

ज्गंयार्थप्तु सुतरामवाच्य एव । यच्च तु ‹वायीं सनातुनितो 

-पतालि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ' इत्यादौ तस्यान्तिकं 
न गताद्लीति निवेधरूपो वाक्याथः प्रतीयत तत्र उयङ्खथस्य 

विधेर्बाच्यत्ववात्तौ दरेतराम् | एवं चाभिदहितान्वयवद्दिऽन- 

न्वित: पदार्थो वाच्यः, अन्वितएभिधानवाद् सामान्यत इत- 

रान्वितस्वर्थतिशेषो वाच्यः । मतद्वयेऽपि वाकयाथेस्सववा- 

च्य पएवेति ठयङ्कयस्य वाच्यत्वकथा स्वप्रऽपि न संगता! 

ध्रामाकरैकदे्चिनम्तु- न्यङ्कथोऽ्थो नैमित्तिकः । शब्दस्तु 

-तल्न निमित्तम् । निमित्तं च नैमित्तिकप्ररीतिमनुत्वा्च न मध्ये 

दिरमरति, नैमित्तिकार्थाु सारेण ` निमित्तस्य कलठप्पत्वात् । 

अत; किं वृत्पन्तरकस्पनया ?-इयषहुः । तदयुक्तम् । शब्द् 

स्य ज्यङ्गथार्थं प्रवि न तावस्कारकस्वेन निभित्ततवम् , शब्दस्य 

चटाध्र्य प्रयकार्कस्वात् । नापिज्ञापकत्वेन ; यद्धि येन नि- 

यतस्रंबन्धवत्तय। ज्ञातं तत्तस्य ज्ञापकं भवति, यथा धूमो दहेः, 

न चान्न शब्दस्य व्यङ्खयन नियतः संबन्धोऽस्ति । न च 

संकेत एव तादृशः संबन्ध इति वाच्यम् , तक्ष्य त्वन्सतेऽदा. 

-तरान्वितष्वाथेषात्रा्ेषयस्वात् । भको नियतखंवन्वप्रक्- 
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ने मित्तिकभ्रतीतिरेव इखमेति नैमिन्तिकाथालुषारेण निमि- 

तानि करप्यानीलविचारिताभि वानम् ।॥ भद्रखोषटप्रभृत- 

यस्तु-- यथा किट सङ्ृदेव प्रयुक्तः सायको नोद्नाक्छिया- 

िद्ठः किग्रावक्चाद्रेाविषटो वेगत्रशद्युनश्च कियाविष्टः घन्प. 

रम्परया शत्रो ङररछद शरुरश्च भिदा प्राणान पहुरतीति तावः 

स्पय॑न्तमिषोच्योपारः, तथा शब्दोऽपि घकृसखयुक्तः पदाथै. 

स्मृदादिद्यारा परम्परया स्वार्थ मरतिपत्तिमथान्तरप्रतीतिं च 

करोतीति ताषत्पयंन्तः शब्दस्य नात्प्रय॑शवो श्यापागेङस्ती- 

द्यविचादम् , अथौन्तरे तारप्याभवि व्यल्लनाया अप्यकस्प्य - 

स्वात् । एवं च ' यत्परः शब्दः घ कब्दाथः' §इति 
न्यायात् ‹न पृन्तस्याघमस्यान्तिकम् ' हइयादौ ददन्तिक- 

मेव गता्लीति बिभ्यादिरपि वाच्य एव । -- इयाहुः । 

तेऽपि ‹ यत्परः श्द्ः--' इति न्यायस्य तात्पयानभिङ्ग 

तया देवानाियाः । तथा हि-- सायकस्य व्यापारः  प्र्य- 
क्षसिद्धतया न पयेुयोऽ्यः । शब्दस्य तु व्यापारः के. 
ताद्यौपाधिक इति यत्ैवोपात्तस्य शब्दस्य व्यापारस्तत्रैव 

तस्य शब्दस्य तात्पर्यं वाच्यम् । भत एव ‹छोदितोष्णीषा 

ऋतिः प्रचरन्ति" इलयत्र ऋष्विकप्र चरणस्य चीष्णीदध्य 

चान्यतः परापतस्वाद्दरचवृषनन्यायेनाप्राप्तं डौदियमान्नं विप्र 
यमिति तत्रैव विघेस्तात्पयेमिल्युषात्तश्चम्दगताभिधाहपठ्या-. 
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पारविषय एवं तात्पय॑मिव्युषान्तशष्दाथै एव तात्प्थमुक्तम् । 

भत एष (दघ्ना जुहोतिः इयत्र होमस्य ८ भसित 
जुद्टोति' इवयनेम प्राप्त्वादप्रश्च लोकतः प्रप्नेः शारक- 

स्वमात्रं विधेयमिति तत्रैव विधेस्तास्पनित्युपात्तकषष्दार्थ 

एव कारकत्वे तासयैमुक्तम् । भत एव च लोकेऽपि 

(रक्तं पटं वयः इत्यत्र त्रयाणामभ्राप्तौ भिविधिकैयनम।. 
चभ्राप्नो दिविथिः पठटवयनोमयमप्रापतविकमात्रविधिरिष्युपात्त- 
कषब्दाथं एव्र तत्र तत्र तासपर्यमुक्तप । न च लौहि- 

स्यादयः बिद्धरूपाः पुरुषपरवृस्यविषयस्वास्कथं विधेया 

हच्युच्यन्तं इकति वाच्यम् । सूनानां सिदविषयाणां भ 

च्यानां साध्यवेष्रयाणां च शब्दरानागुश्चारणे ‹ भूतं भव्या 
अतयैवेपदिद्यते ' इति दध्यादिकारकपद्ाथौः क्रियापद. 

अरन्वीयमाना अकिचि्छुर्वतः कारकत्व मभवालधानाक्ति- 

यानुकुरुष्वस्वक्रियाभिरमि मबद्धास्तामिरवान्तरक्रियाभिरभि- 

खंवन्धारवाध्यमानतां प्राप्नुवन्तीति सिद्धानामपि न विषे. 
यत्बविरोधः । तस्मादुपाच्तशन्दभ्यापारविषय एवार्थे तात्पर्यं 
वाच्यम् › अन्यथा प्रतीतमान्न एव्र तादपर्यवणेने ‹ पूवो माति, 

इव्यत्रापरस्मिक्षपि लालय स्यात्, पू्ैस्वापरत्वयोटस्वत्वदीष- 
स्ववदन्योन्य सरपेक्षसकेन पूरवस्वप्रचीता वपरत्वप्रतील्यवश्यंभा- 

चात्त् | न चैवं तत्र तात्पयोभवे व्यज्जनापि नं स्यादि. 
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सयुक्तामित्ि वाच्यम् ! न हि तत्र॒ तास्पपेमेव नेस्युच्येते ¦ 

किंतु तासपयैमल्व्येव । तच्च वृत्ति विना न निवेदूतीति 

व्यख्लनावहयवाच्येयेवोच्यते न च तिं तात्पयेनिर्वहाय 

तक्नाभिधेव कर्प्यतामिति वाच्यम् , वयङ्कयायथं संङेतप्र- 

हैऽपि क्रह्टदयस्य तदर्थ॑प्रतीतरमिधाया अषंभवात् । नन्वेः 

वमुपात्तशब्दथं एव तासे ' विषं भुङक्ष्वः भा चास्य 

गृहे भुक्षथाः † इयत्र ‹ विषे भुङ्क्ष्व ' इति नाकस्य सुषट- 

दराक्यतया विषभक्षणविधिषरल्वासमवाद्विपुशरहे न भोक्त 

स्यमित्यन्न तात्पय॑मिति प्रवादो न स्वात्, रिपुगृदभोनन- 

स्थोपात्तशङ्दाथेत्वाभावादिति चेन्न ` तत्र दहि मा चस्य-' 

इति चकारो वाकयद्टयस्याप्येकबाक्यतामापाद्यति,) अन्यथा 

चकार य्यात् ' एुकवाक्यततायां चैका्यमावदियकम् । 
न चाख्यातान्तपद्वाच्ययोभश्चणमोजनयेष्धयोरपि प्रधान- 

तयाङ्गाङ्गिभावेनान्वया ब्नभवाल्कथमयैकस्वमिति वाच्यम्, 
तयोः द्न्तपद्वास्यताकलपनेन दविषद मोजने विषमश्च 

णमिति दविषह्ु्भो जने विषभक्षणल्वारोपेभैकथैत्वसरं भवात् । 

न च "मास्य गृहे सुक्थाः' इत्येतावतैव निवुत्तिदधौ 
विषभक्षणवाक्यं व्यर्थमिति वाच्यम् , द्विष्द्क्मोजनस्या 

धिकानिष्टताधनस्वावगमस्यैव तत्फढत्वात् । भतस्तत्राप्ये 

कृवाक्यतापम्नपद्ाथं एव तस्पयेभिति न दोषः । यत्र तु 
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८ विषं युङ्क्ष्व ' इत्येवावदृषोख्यते तत्रापि सुह्द्वाकयश्य 

विषमश्चणत्रिधायकत्वानुपप्या तरिषमश्चणाद्पि द्विषद्द्, 

भजनं दुषटमिदयभिप्रायस्थं वाक्ये कर्प्यत इत्युपर्थितपदा्थं 
एव ताल्पयम् । यद्ध विषपदश्य द्िषदनने भुह्कषतरेयस्य च 

मरा मुक््था इर्ये च ढश्वणैव कर्प्यत इति नाुपपत्तिः । 

पुश्ठते च मुख्या्थवाधाद्यमाकान्न सक्षणा युक्ते्युक्तम् । यदि 

चैवमपि शब्दश्रवणानन्तरं यावानर्थोऽवगस्यते ताति 

शब्दस्याभियैव व्यापार हवयुच्यने तदा "ब्राह्मण पुत्रस्ते 

जातः" 'ज्रद्यम कन्याते गणी; इति वा(कयश्रत्रणान- 

तर् ब्राह्मगे हषेशोकयोरपि तटभ्यनाकगस्यमानसखत्तगोरमि ̀  

शङ्द्म्यामिषन्यापारः स्यात् । नतु तत्र मुखप्रतादादिलिङ्ग- 

भ्रतिसधाने सरति घुखादिप्रतीतेनौभिध), प्रश्ने तु न तथेति 

चेन्न; ताहि छक्षणापि न स्यात्, छक्रणीया्थस्यापि दुीर्ष- 
दषेयाभिधयेव प्रतीतिसिद्धेः । नलु तन्त सुरयायवाषादि- 
प्रतिमधानेनाभिधाया विच्छद्ान्न दीषदी्वरयाभिधया ~ 

क्षणीयोपरस्थितिषंमव इति छश्चणावदियकरीति चेन्न; तरिः 

रक्चषणामूखव्यङ्गधम्यङे व्यजन दुरपह्वैव स्यादिति क्व- 
स्वार्मैव सवव वयङ्गचप्रनीनौ वुरम्तु, छनं दीरदीघौभिषा- 

करस्पण्या । किं चैवम् रति सिङ्गवाक्यपरकरणस्थानस्तमा^. 

रूयानां समवाये पारदोवैख्यमथेत्रिप्रकषात् ' इति सूत्रे कथं, 



३३८ कृ्यदर्पणे 

धरस्य (रस्य दौवैर्येऽथविप्रकर्मस्य विटम्बन त्रानयोजक- 

स्वस्य हतुखमाह सगवः जैमिनिः, अभिधायाः सवरा. 

षात्, श्रलयादीनां पारदौबल्यप्रकारस्तु उफखदीपिकान्यारूया- 
यामस्माभिः भरपश्ितः . प्रन्थविस्तरभयान्नह प्रपञ्ट्णरने । 

शाखदीपिकायां बङछाबलाधिकरणम् । 

श्रुति लिङ्गवाकयप्रकरणस्यान्रसमषयानां समवाये पारदौद- 
स्यमथंविपरकर्षात् ॥ ज. ३। ३। १५॥ इ नीं शरुलादीनामेक- 
विषयधघमवायेन व्रिरोधे सति बल्लाल विचायैते। प्रथम ताव. 
च्छूतिलिङ्गयोशिन्यते । पव श्रयते-“ देन्द्रया गार्हप्ययुपति. 

छते? इनि । तत्र मंणयः-~- किमिन्द्रम्यवोपस्थाने कन्यम् , 

सश्याधिकरणस्य धीराजन्ूडामणिदीक्षितविर्मचतायाः 
शाख्कीपिकान्याख्याया भागः ॥ 

श्ुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानखमाख्यानां समवय पार्दोतरेस्म्. 
विप्रकर्षात् 1; (जे, ३। ३१४ |) उक्तेषु शेषस्वपरमाणिपु प्रत 
त्तेषां बराबर चिन्त्यत इति संगतिमभित्रेयादइ-- इदानीमिति । 
विरोधेऽपि भिनविषयस्वे वरबरुचिन्तानवकाश।दैकविधयसमबायेन 

षिरोषे सतीत्युक्तम् । ̀  त्रीहीन्पोक्चति? इत्यत्र बरीहिस्वरूप्थ प्रयो. 

जनानबतिः श्रेतेः प्रकरणस्पिश्षत्वान्न विगेध इति ध्येयम् । 

प्रथममिति ¡ तयोरितरपमणेपजीव्यत्वेन प्रथमोपसितिं स्वादिति 
भावः । ततिति । " वचनास्वयथार्थतैन्री स्यात् (जै. ३।२। 
३ ।) इत्यधिकरणे श्रुया गार्हपत्ये विनियोगस्य सिद्धत्वादिह किष्ग- 
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तेन्द्रस्य वा गादहपलयष्य वा, अथवा सघुञ्चयः, अथ वा गाहप 
खस्यवेति । यदि िङ्कं वत्तीयस्तत इन्द्रध्येवो पस्थानम् । अथ 

तुट्यब्स्वं ततो विकल्पः । अय तुस्यबरस्ेऽप्यविरोधस्ततः 
समुच्चयः । श्रुतिवदटी यस्त्वे तु गाहे पद्यम्यैवेति । यः शब्दस्य श्रव 
णदेव व्रिनियोगः प्रतीयते स श्रौत इल्युच्यते । वणं श्वविः । 
° गा्हपलयम् : इनि च जह्य णगनद्धिनीयान्तश्चव्डश्चवणादेत्र गा- 

दपलयस्य प्राधान्यपुपस्थान प्रति गम्यते, रेन््याश्च तृनीया- 
नताया: करणत्वमिति श्रौनोऽयं वेनियोमः । मन्त्रगताच्छिन्द्र- 

पदादि न्द्रस्वरूपमाच्र श्चलयादगस्यते नतु पन्तं भरततीन्द्रस्य प्राधान्यं 

मन्त्रस्य घा करणत्वं केनाचच्छररेनोच्यते, किं तु मन्त्रस्ये- 

स्यापि विकस्पेन सभुच्चपेन त्रा विनियोजकत्रमस्ि मन वेत्वेतावदेव' 

विन्वार्यम्, अत एत्र तस्मि्रधिकररणे (तदिहास्ति ताबरद्ार्हपये 

विनियोग इति स्थितम् । सति च तस्मिर्थिङ्गादन्द्रा्थतापि भवति नेति 

वरावला{धिकरणे चिन्तथिष्यते । ° इत्याकर एबोक्तमिति ध्येयम् । 
[द 4 वा 

नलु श्रौतमिनियोगेऽपि (गार्हपत्यम् ' इत्यादि द्धितीयादिगताभिधान सा- 
मथ्यीेक्षास्ति, तथा छेङ्गिकविनियागेऽपि मन्रगतेन्द्रादिशब्दगनाभि- 
घानश्ुयपेक्षास्तीति श्रातकैङ्किकविनियोगबिभागायोगात्कधं तन्मू- 

बरव लचिन्तत्यत आ यः शब्दस्येति । यत्र प्राघान्यमप्राघान्यं 

वा शब्दगतसामथ्यादाहवयेव प्रतीयते तत्र श्रीतो विनियोगः, यत्न 
द श्न्दगतसामर्ध्यात्पदा्यमवघुध्य पश्चासत्छान थ्या लोचनेन शेषत्व - 

जांदधस्तत्र रैङ्घिकविनियोग इति विभागं भवान्न तन्मूलबरखाबरन्ि 
न्तामवक्च इति भावः । ननु नेद श्ुतिलिङ्गविरोषस्योदादहरणम् , 
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न्द्राभिधानामथ्येमालोच्य नूनमनेन मन्तरेणेन्द्र उपस्थेय इति 

कल्प्यत इति छङ्गिकोऽयं विनियोगः । गृह्णीम एतभिन्द्राथं 

लिङ्गादिति । नतु गाहपयार्थत्वे मन्त्रस्य प्रौनम् । कथम्! 

लेषशेषित्वमाव्रं हि शत्यैनद्रीगाहपलयणोसुक्तम् । अन्योन्य- 
विषयनियमस्तवेकवाक्यलः ।  गाहेपलयम् › इति हि शेषिनामात- 

मनिर्धारितस्चेषविशेषं श्रयोक्तम , देन्द्रीबिषयं तु तदिति वा 
कयादेवाबगन्तन्यन् । तथा ‹रेन्या* इयनवगतशेषिवि्ेफं 

शेषल्वमात्रं भरतम् , वाकयाद्राहंप्य विषयं भवति । यत्तु शरुयुपात्त 

सामान्यरूपे न तद्धिङ्गन विरुध्यते । च भवते हि गा प्यल्य का- 

चिदुद्भेयी भ्रति भावान्यभन्द्याश्वन्द्रं भ्रति शेषल््म्। अन्त्रोन्या 

न्वयस्तु वाक्यावगततो छिङ्घेन विरुध्यते । तेन लिङ्गवाक्प्योरेष 

विसेधो न श्रतिलिङ्कयोः; । अब्नाभिधीयते-पयं वाक्यविरोधो 

ऽस्तिश्रतिश्चापि विरुध्यते सहिते हि विरुध्येते नतु खिकतेनके- 
बले ॥ यथेव हि श्रुतिसात्रमविरद्धमेवं साकयमवि श्रतिमनादया 

ककि तु लिङ्गवाक्यविरोधस्यैवेदमुदाहर्णमित्याशयेन शङ्खते--गृह्णीम 

एतदिति । शेषेति । 'रेनद्रयाः इति तृतीयाश्रुया मन्वे 
शेषत्वमात्रम् ° गार्हपत्यम् › हति द्वितीयाश्चूया गादेपल्यस्य रेषि- 

स्वमात्रं चोक्तम् | गायं प्रलैन्द्रयाः रोषत्वमेनद्री च प्रति गाद- 

प्यस्य रोषित्वमित्यन्योन्यतिषयनमियमस्तु पदद्वय्रसममिन्याहारसरूपा- 

द्यक्यदिबावगन्तव्य इव्यथः । पएषसपि लिद्खवाक्यत्रिरोध एवेद- 

मुदाहरणमिपतति परमतावधारणं निरस्यति-- भयमिति । भुत्यनादरे 
लिङ्गस्य वाक्याविरोधमेवोपपादयति-- यदीति । गार्दपत्यशचग्द- 
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ोच्यमानमविरुदधमेव । यदि हि गा्पयशव्व इन्द्रं लक्षयेहि- 
तीया वा सघ्रम्यर्थं ततो हिङ्गाविरोधेन माक्ष्पयपदम् ‹देन््यो- 

तिष्ठते ` इ्येतेसैकवाकयतां गच्छति । यस्तु दितीयान्तगार्- 
पलयशब्दश्रव्रणादेवाथैः प्रतीयते गादपयप्राधान्यम् ; सख द्धन 

विरुध्यते ¦ अतो न केवलं वाक्यं न केवलता श्चुतिलिङ्घन विर 
ध्यते, वाक्यखदिता तु श्रुतिर्मिरभ्यते । कथं पुनरेवमुमयविरो- 

धः सन्नं श्रुतिविरोध एव व्यबदह्धियते, न वाक्यविरोधः 

श्रुतेः भराघान्यातत् । विनियागो दि प्रमेयः। स्र च साभ्यसाध- 

नभावरूपः भ्रुयवोक्तः । वाक्यं तु प्रतिविशेषनम्षणेन श्रुति. 
(0 ¢ 

स्वन्द्रलक्षकत्थं रेन्दरयन्द्रमुपतिष्ठत इत्यथैः पर्यवस्यति, हि तीवायाः 

सक्तम्यर्थस्वे च गाहप स्थिवैन््रयन््रमुपतिष्ठत इव्यर्थः पर्यवस्य- 

तीत्युमवथापि श्रु्यनादरे मन्तरत्ाह्मणयोरविरो धाच्च लिज्घवाक्ययोर्वि- 

रोधः सिध्यतीवयर्थ; । नन्वेवमपि कथं श्रुतिङिङ्गवि सेषोदाहरगत्वनि - 
चारणभिति रङ्कते--फथं पुनरिति । सव्यप्युभयविरेधे श्रुतैः 

पाधान्याच्छूतिविराध इत्युच्यते, ' प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्तिः 
` इतिं न्यायात् ; अत्त एव दीक्नोपसस्ुत्याभिः पञ्युदिनसाध्यस्य पि 

ज्योतिषटठोमादः सोम्यस्याहः प्रधानत्व देकाह इति व्यपदेश इत्यमि्र- 
त्य परिहरति-- श्रतैरिति । प्राघन्यमेवाह-- विनियोगो 
हीति । श्रुत्यादिवबिनियोजकप्रमाणानागित्ति देषः 4 नन्वेवं 

पदान्तरानयैक्यमिवयव आद-- वाक्यं क्विति । ` गाहेपलयम्ः 

इति द्वितीयाश्रुत्या शेषत्वे बोधिते कं शष प्रतीति अतियोगिविशेषा- 
काङ्क्षायां पदान्तरस्य तस्समपकत्तया नानर्थक्यामिति मावः । 
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मनुगृहद्णमूतम् । प्रधानेन च निरोधो लक्ष्यते, न शुभेन । 
अथं चापरो विशेषो येन श्ुतेरेवात्र लिङ्गेन विशोधोनवा- 

क्यस्य । यस्य हि हद्धि बलीयसि बाधस्तलङ्गेन विरुध्यते । स 

ह्यत्र छिद्र बीधस्ि बाक्वं शक्यते बाथितुम् । तद्रापेहि 
पृक्ते ग्हैपलनदरीग्दे न कंचिद्र् प्रतिपादयतः, पदमत्रश्या- 
आमण्यात् । तेत्र श्ुतेरप्यत्यन्तवाधो चाक्यख्य च। त्रतु 

लक्ष्यत इति । व्यपदिश्यत इध्य्थः | इदं च वाक्यव्रिरोषमभ्युः 

पेत्योक्तम्, वस्तु-स्तु सएव नेव्याह--अयर चेत । यत्च रहि 
लिङ्गेन बाधितस्य वाक्यस्य पुथग्बाकयतामासाद्य भिन्नभिन्नाथप्रति- 
पादकतय। श्रामण्यं न॒ विहन्यते, यथा ‹स्योनते सदनं करोमि 

वृतस्य धारा सुशेव कर्पयामि › शति मन्त्रस्य लिन स्सिद नकर्. 
णार्थता प्रतीयते तदुत्तरस्य च ८ वहनिन्कीद।मूते प्रतितिष्ठ ब्णां 
मेध सुमनस्यनानः? इति मन्त्रस्य दिङ्कत्पुरोडाप्रतिष्ठापनार्थ॑ता 
^ तस्मिन् ' इति प्रकृतस्तपेक्षेण सवैनाप्ना च पूरववाक्मैकवाक्यत। च 
प्रतीयते, तत लिज्गादिकवाकरयत्वे बाभितेऽपि कल्पयाम्यन्तस्थ सद्- 
नकरणप्रतिपादकस्वमुत्तरंश्स्य च प्रातिष्ठापनप्रतिपादकत्वं च संभ. 
वत्तीति न प्रामाण्यविषातः, तत्र परं लिङ्गाद्।क्थमेदो न ठ॒ लिङ्क 
बाधितस्य वक्यस्यापरामाण्यमपि । प्रकृते च किष्काद्वाक्यवाते विभ. 

क्तस्यकेकपदत्वेन विशिटकाप्रतिपादकल्वासंभव।द्रामाण्यापततेलद्ट- 
तश्ुनेरप्नामाण्यापत्या च नेद लिङ्गवाक्रयविरोष्योदादरणम्, किं 
ठ श्ृतिलिज्गरिरोधस्ैतेव्यथैः । यस्येति! अत्र बाध ह्यनन्तरं 
नाप्रामाण्यमिति शेषः | नन्वश्षब्दात्मकस्य ध्तिवन्न खतः प्रामा- 
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पृथग्भूतसखाप्यथम्रतिपदकत्वं न विहन्यते यथा स्योनादिषु 
तत्रैव वाक्यत्राथो नैवंातीयकेु । ततश्चा भवति वाक्यस्य 
बाघे श्रुतिरेव बाध्येने्ति श्रुतङिङ्गयोरेवेष विरोध इति युक्तो 
विवारः किं वत्तीभ ऽति, तदथै चकं श्रुतिषद्लिङ्गा्यपि 

स्वत; प्रमाणपरुन श्चुतिकस्पनेनेति । तद स्वतः प्रमाण लि- 
पदेः शरुतिबन्मतम् । सामर्ध्यालो चनादेव तादय हि प्रतीयते ॥ 
गाहेपयाथता श्त्येदयुभयोस्तुस्यकच्तता । तेन द्रयोसपश्धानं 
विकल्पेन भविष्यत्ति ॥ सष्ुचयेन वा मन्त्रः प्रयुज्येत योरपि 
प्रतिप्रधानमा््तिगुणानां न विरुध्यते ॥ यद्यपि स्याद्रलीयस्श्वं 

व्यम्, किं तु श्रुतिकव्पनेनेवेत्यत आह--सापमथ्व्रालो चनादेेत्ति । 

यथा आ्दश्रवणमाच्रद्धादेपत्याधता तथा सामभ्यालोचनमाच्र देवेन्द्र 
शेषताप्यबगम्यत इति न लिङ्कस्यं शेषस्ववोधने श्॒तिकत्पनमपेक्षि- 

तमनुषयोगात् ; अतस्तुल्यप्रहत्तिकस्वेन द्वयोरुपजीव्य)पजीवकमा- 

वासं मवेन दुस्यव्रकलतया गाहंप्यन्द्योर्विक्स्येनोपस्थानं भविष्यती- 
व्यथः । नन्वेकस्मिस्कर्यै द्वयाः परहरत्तयिव विकल्पः, म चेह तया- 

स्तीयर्चेराह -- खञ्ुचयेनेति नन्वेवं शङ्ृच्छरतस्य मन्नस्यादृत्ति- 

प्रसङ्ग इत्यत आद--घतिप्रधानामिति. ! प्वं च सकृच्छरतस्य 
मन्त्रस्य गोणञुख्याय॑द्धयपरस्वे ब्रत्तिद्धयवियेध इवि निरस्तम् , सक~ 

चछृतस्थापि विनियोगबछेन प्रयोगतरेलाय मुत्वारणद्वयोज्गीकरिणायद्धय्- 

परत्वाविसेधादिति ध्येयम्! नतर न्चोदनारक्नणोऽयौ धर्मः (ज.१। 

१।२।) इत्युक्तैः सब्दोपस्थापित पवां उपादेयो लिङ्गवत् 

न छब्द इति काब्दतािद्धयथै विनियोजकश्चुतिकद्पनमाव- 
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श्रतिद्गात्तधापि तु। अविरोघादवाधः स्यात्सभवी हि सषु 

चयः ॥ यद्रा साम्यरूपत्वाल्लिङ्गं स्यस्प्घत्तं श्रतेः । वस्तुश- 

क्लनुस्ारी हि सतरः शब्दः प्रवते ॥ भत्राभषीयते खयं 

वयल्यन्तमशक््थत। । गापत्यै तु सामथ्यं गौनं मन्त्रस्य विश्च 

दियकमिति खतः प्रामाण्यामाकात्कथं तुस्यवरूतेव्यश्चेराई -- वश 

पीति । शतेर्वलीयस्तवेऽपि न लङ्गवरा्कता युक्ता भिन्नविषयत्वना. 

विरोधात् , अतो जघन्यादपि लिङ्ञाच्छेष्यन्तरयेषतापि स्यात् । अ. 

न्यथा भबिद्वसदनं दामः इव्यादावपि चितस्य प्रामाण्यं न स्यात् | 

न हि किचित्कचित्यमाणं कनिनरेति सं मवति, परमाजननशक्तेरैस्य. 
त्तिकस्वेन कदाचित्कचित्तदपाथस्य रङ्कितमशक्यत्वादिति भावः| 

यद्रूति । सामथ्यानुस्रिणेव विनियोगस्य वाच्यतया श्रुति प्रलयुप. 
जीव्यत्मेन लिङ्कमेव वलवरदिव्यशः । स्यादेतदेवं यादि सामभ्यकस्य. 

ननन्तरमेष श्तेर्विनियोजकता स्यात् । किं तु विनिथोगोत्तरका- 

तमेव कथमेतत्ताषयिष्यतीयाकाट्क्नायां सामर्थ्यं कस्प्यते | न च 
कये प्रागत्रियमानस्य सामभ्येस्य विनियोगोत्तरकालं कस्पनेति 

वाच्यम् । मामपि विद्यत एव सामर्ध्म् | तचानुपयोगाल्पागन्व- 

गतम् । पश्चातु श्रीतविनियोगनिर्वाहाभै तस्याविभोवः कटम्यते । 
तडुक्तम् ' वचनात्वययार्थम्--' (ज, ३।२।२३।) इत्यधि. 

करणे गुणसूत्रे ' गुणाद्वप्यभिषानं स्यात्-- › (जे, ३।२।४।) 

इत्यत्र । भतो ते लिङ्गवरीयस्त्वमिति चिद्धान्तयत्ति--~-अत्राभिधी 

यत इति | नन्वेवं श्रतिलिङ्कयोरपयक्षकस्पनासाम्यात्तौस्यमेतरे्यत 
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द्रलीयस्त्मे क्िङ्गस्य न च वुस्थता ॥ विनियोगः श्रुतेः पार 

प्लिङ्कत्यारादभौ ध्थितः ॥ यावदेव हि मन्त्रार्थो मन्त्रेण प्रति- 
पोते । ताबदेष श्रुतिभन्त्रं गाहपत्याहैनां नयेत् ॥ मन्त्रार्थं 
मन्त्रतो वुदधू। पश्चाच्छ क्ति निरूप्य च। मन्वाकाङ्तावशेनेन्दर- 

[१ 

आह--न चं तुस्येति । येन हि कल्पनेन सह प्र्ितयोः 

धमाणयोः प्रमेयदेशपासौ विलम्बो मवति तदेव दौवैस्यापादकं 

नान्यत् | ततश्च कछिङ्गेन हि श्रुयनुमानं विना विनिथोगाखंभवा- 

सथागेव प्रवतमानमनुमानं प्रमाणस्य प्रमेयभूतविनियों गबोधने विप्र 

क्धमापादयत्ति, श्रतौ स्ववभते विनियोगे पञचाद्यवतेमानं सामथ्मर- 
नुमानं खप्रमेययोचघने न विप्रक करिष्यतीति न तौस्यमिति 
माधः | पार समीय । आरत् दूर इव्यथः | ननु अतिलिङ्खयोर्वि- 

नियोगेऽपि तोस्यमिल्बुक्तमिव्यत आह-- यावदिति । श्रुतेः संनि- 
करत प्रतिपाद्य लिद्गप्य बिध्रकर्भपुपपादयति--मन्त्राथमिति। न 
दि मन्तव्णमात्रषन्या इन्द्रशेषता प्रतीयत, किं त॒ मन्त्रेण 
सन्त्राथमवन्ुध्य मन्त्रस्य केमथेक्याकाङ्क्षायापिन्द्रधरकाशनसमेौ ऽं 
मन्त्र इन्दरोपस्थाने विनियोगयेोभ्य इति मन्चसामध्यै निरूप्य पश्वा 

दिन्दरशेषत्वस्य बोधनयैनद्रयेनदरघुपतिषठत इति श्रुति कद्पनमित्ययैः । 
न चैवमपि दषत्वस्थैव कल्पनमस्तु न श्चुतेरिति वाच्यम् , ‹चोद- 
नालक्षणोऽथौ घर्मः (जे. १} १1२1) इति धर्मस्य शब्दैक. 
प्रमाणल्वोक्स्या श्रुत्िकस्पनावभ्यंमादात् । न च तथापि लेङ्किकस्य 
शेषत्वस्य प्रयोगविधिविधेयतया शान्दताविद्धिः) अत्त एव पूर्वा 

प्विकरणे ! समाख्यया च मिथः पर्ुपश्यापितानां योग्यत्तया क्रिथा- 
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करबन्धमेव प्रयोगविधिरविधतते ' इद्याकर एत्र ॒पमाल्यानिमि- 

त्तस्य शेधत्वस्य प्रयोगविधिविधेयताये शाब्दतोक्ता, तथां च 

विनियोजकशु्यसुमानिनानुमितायासपि श्रुत्यं प्रयोयविध्यनुपवेशच- 

व्यतिरेकेण प्रवरत॑कत्वायोगात्तस्यैव सर्वच प्रवर्तकत्वमिति वाच्यम्; 

त्रथापि वाक्याथप्रतीतिदसायामेव श्रीतविनियोगरतीतिः, श्दतु म- 

रेण मन्त्रायै बुध मन्त्रस्य कैमर्थक्याकाङ्क्षायां सामभ्याछोचनेन 

विनियोगविधिसियस्ति विग्रकषं इ्येके । प्रातिस्विकविधिक्रस्पने ते. 

नैवा्ञातज्चापने कृते प्रयोगविधिनानेष्टापनमाधसंभवाह्ाधवम् । अ- 

न्यया प्रयोगव पररेवाज्ञातज्ञापने, अनुष्टापने च व्यापाये वाच्य इति 
गौरवम् । अत एव विशष्टविधश्धठे बिक्ञेषणविधिकरस्पमम् | 

अन्यथा विशिष्टविष्याक्षिसस्य विशेषणस्य प्रयोग विध्यनुप्रवसादेवा. 

नुष्ठानोपपत्तेविंशेषणविधिर्नं प्रथकस्प्येतेतयन्ये । सङ्गे कमैण्यनुष्ठा- 
पको विधिः प्रयोगविधिः; ततश्चाङ्कस्य सत एव प्रयोगविध्यनुप्र 

वेशः | अङ्कस्वं च ' नाविहितमङ्ग भवतति? इति न्यायाद्विषानसा- 

पेश्चमि्द्गत्वसिद्धथये लेङ्गिकस्य शेपरत्वस्य कस्यितश्रुति विधेयत्व- 
माभ्रयणीयमिलयपंरे । नन्वेवमपि श्ुतिप्रबरततिदशाथां लिङ्गस्यां 

तत्वेन न शुतेकिङ्गवाधकत्वम् , प्रतयुत दक्से प्रथमग्रृतश्रुय- 
नुपमर्द स्वत्मलामात्तमवाच्छरूतिवाचकतवमित्यशञ्कय, लिङ्गस्य स्य 

माघो. हि ' नेदं रजतम्? इवययादाविव न विषयापहारः, फिं ह॒ 
कर्पनामूलमूताकाङ्कषोच्छेदनेन कस्प्यग्रमागर्वर्तिप्रातिवन्ध एवेति 
लिङ्गस्य प्रत्तावपि त्पदरत्तिपरतिबन्धकतया श्रतेस्तद्वाधकल्वं विशेषः; 

नापि वेपरीलशङ्का, शुतिप्रहत्तिदसायां चिङ्गप्रत्तरेवाभावादिय- 



पञ्चम उछछाप्तः । ३३५७ 

रोषले श्ुतिकद्पना ॥ श्या प्रयक्षया पूर्वं गा्ैपत्याङ्गततां गते। 

निराकाङ्श्षीक्ृते मन्त्रे निसूल्ता श्रृतिकर्पना ॥ तेन शीच्न- 
परवर्विन्या श्रुत्या लिङ्गस्य बाधनम् ॥ प्रस्यत्ते चानुमाने च यथा 
रोके बलावलम् । शीघ्रमन्धरवृन्तस्वात्तथेह शृतिखिङ्गयोः ॥ 

आेरोधादवाधो यो वर्णित्तः स न युभ्यते | लिङ्गस्य हि प्रमा 

णत्वं मन्त्राकाह्निबन्यनम् । तां च श्रुतिर्निृन्तन्ती नाविरो- 
घेन गच्छति" विरोधे चश्रुतर्लिज्ग बरीगरस्सेन वाध्यते ॥ 

भिप्रेयाद--श्रलया प्रयतच्तयेति । च्रतिलिङ्गयोः शीघ्रमन्दभन्रत्तिक- 

तयोक्ते प्राबरस्यदोवस्ये दृष्टान्तकयनेन व्रढयति--प्रयक्ष चेति! 

दपि भिन्नव्रिषयस्वादविरोधन लिङ्गस्यापि विनियोजकत्वधुक्तं वद 

प्यत एव निरस्तमिव्याह-- अविरोधादिति । विषयापहार इव 
क ६१३ 

मूलोच्छेदनेऽपि वि रोषस्यावजेनीयत्वादिति भावः । उपरंहरति- 

विरोधे चेति । एवं शब्दखामर््याल्मकस्य लिङ्गस्य श्रुत्या विये 
श्रतिप्राचस्यमुक्तम् । अयेलाम्यत्मकस्य श्रतिविरोषे श्रुतिप्रावस्यम् 
¢ विहारो ठोकिकानाम्यं साचयेह्मघत्वात्! (जे, १२।२।१।} 
इति द्रादशाधिकरणे स्थापितम् । तत्र हि गा्ईपलादयः साम्या 
स्पाकादिङौकिककार्याणामव्यङ्गमिति प्राप्य °गाहपये दर्वी 
श्रपयत्ति › इत्यादिवचनेनेव प्रयोजनाकाङ्क्षाशान्तेलोकिककार्यर्थत्ा 
सामर््यान्न कल्पयितुं युक्तेति सिद्धान्तितम् | तथा स्फथाधिकरणेऽपि 
° स्फ्येन वेदिमुद्धन्ति: इत्यादिवचनैः; . स्फयादीनामाकाङक्षाक्षा- 

न्तेमाथसामथ्यायवच्छिनाथ॑ते ति सिद्धान्तितत्वात्तदप्यर्थसामध्याम्टतेः 

मास्य उदादायम् । एव शरुतेवाक्यायवेश्चया प्राबस्येऽप्युदादायैम् ! 
{ 29 

५ 



३४० कान्यदर्पणे ` 

स्योनादिः कस्पयाम्यन्तः सदनकरणे ( तस्मिन्छीद् -' इति 

ध्रतिष्ठापन इति । तत्र यदि वाक्यं बलीयः सकल एवोभयत्र , 

तुस्यवलस्वे सकलो षा विभज्य वा | छिङ्गबल्ीयस्तवे तु विभ- 
उ्येवेति । तत्र, यावन्ति हि प्रयुभ्यन्वे पदानि सति संभवे। 
तेषां खयादेकवाक्यत्वं वाक्यभेदो न युञ्यते ।। तस्मिन्खीदेत्त 
पृवौक्तसापेत्ततयाश्च गम्यते । वाक्यैकस्वमतः सवे उभयत्त प्रयु 

न्दने सीदापविश्च प्रतितिष्ठ रिथरस्च भवेत्यथः । उत सकलो 
वेति | उभयत्र सकर एव प्रयोक्तव्य इति न नियमः, किं 
तूभयत्र सकलो वा प्रयोक्तव्यः, कल्परयाम्यन्तः सदनकर्ण उन्त- 

रोशषः प्रतिष्ठापन इति विभज्य वा प्रयोज्य इत्यनियमो वेदयर्थः ¦ 

किं वाक्ये वीयः किं वा लिङ्गवाक्ययोस्तुस्यवबरुत्वमथ वा लिङ्क. 

मेव बलीय इति तदथसंशयं मनति निधाय फलूफ कि मावमाह-- 

यदि षाक्यमिति । एकवाकयत्वमिति । संभूयैका्थप्रतिपादकल- 
मित्यर्थः | तततश्वानुष्टेयार्थप्रकाशनसामथ्यमाछोच्य लिज्ञात्पश्चाद्धव- 

न्विनियोगः प्रथमप्र्तीतिकवाक्यतानुरोधादेव मवतीति सर्वमुभयत्रैव 
प्रयोज्यम् । न चेवमन्यविषयलिङ्खकस्य मन्स्यान्यचासामथ्यादथं 

विनियोग इति वाच्यम् ; अन्यलिङ्गकस्यापि स्वार्थविशिष्टतयायन्ति. 
रभकाशने लाश्वणिकसामथ्यंसत्वात् , अन्यथा साक्चादनुष्ठेषा्थापका- 
शनासमर्यस्य ‹ स्योनं ते-) इत्यादिपदजात्तस्य विनियोगो न 
स्यादिति भावः 1 तस्मिन्निति | ° तस्मिन्? इति सर्बनाश्नो विशे 
परपर्यवसानाय पूर्वश्रहतसद नसापेक्षत्वाच तदेकवाक्यत्वं गम्यत 
इत्यथः । ननु लिङ्गस्य येव - वाक्येनापि बाध एव युक्त इति 



पञ्चम उ्टासः । ६४१ 

अयते ॥ यद्रा तुखयबलशं स्यादुभयोरसिङ्गवबाक्ययोः । श्या 
प्रयक्षया खिङ्गं कर्पयश्रुतिनिराछ्ृतम् ॥ करप्यश्ुतिस्लमिह तु 

समानघ्ुमयोरपि । तेन तुस्यवलत्वं स्यादिति प्राप्रेऽभिधीयते ॥ 
सत्यै करप्या श्रुतिः किं तु छिङ्खादहाय करप्यते । वाक्येन 

प्रथमं लिङ्गं कल्पयिता ततः श्रुतिः । कस्पनीयेखतो वाक्या- 

"च्छूस्थो विप्रकृष्यते ॥ संनि्षटस्तु॒ लिङ्गस्य ठेनैतसपरवक 
ततः ॥ ‹स्योनं ते सदनं करोमि? इयस्य हि सदनकरणसाम- 
भर्थमन्यानपेक्षं सखवरूपत एव प्रयत्तमवगम्यते । तत्त तत्र 

कथे तुख्यबलतेत्यत अ!ह--~- श्रुयति । कर्प्यश्रतीति च्छेदः । 

नहि विनियोगे विश्रङृ्टं लिङ्गं संनिकृ्टया श्त्या बाधितमिति 
विप्रकर्षखाम्ये वाक्येनापि तस्य बाधो युक्त इति भावः | स्दिषव 

वाक्यस्य लिङ्गपेश्षया प्राव्यं तुस्यघकसं घा यदि वक्व छिक्नान- 

पक्षमेव श्रुतिं कल्यत | न चैवम् । न द्चकवाक्यतामातरेण तस्र 
कारानखा मध्ये परिकस्प्य श्युतिकव्पनं शक्यम् । ततश्च याक्द्धि 
वाक्यमेकत्र लिङ्गं कस्पयेत्तावदपरत्र विद्यमानं लिङ्ग श्रुतिं 
कल्पयेत् , यावन्नैकत् कल्पितं लिङ्ग श्रुतिं कर्पयेत्तावदपरव भ्रति- 

विनियुज्ीत । ततश्च विनियोगे जति कदितापि श्युतिमेन्वस्य 
नैरकाङ्क्ष्यान्न विनियुञ्खीतिति किङ्गक स्पितश्चप्थवेकांशस्य विनिथोगे 
सति मन्त्रस्य परकरणाम्नानकंमथेक्याकाङ्क्षाशचन्तेने वाक्यकच्पित- 

लिङ्गकास्पिता श्रुतिर्विनियोजिका । ततश्च प्रथमोत्पन्नाप्यक- 

वाक्यताधीराभामीभवतीति लिङि वाक्यबाध इत्यभिप्रेय 
९ 

सिद्धान्तयति सलयभिति । श्रयथं इति । तिनियोग 
॥*-1 



३४० कान्यदर्पणे 

स्योनादिः कत्पयाम्यन्तः सदनकरणे ^ तस्मिन्खीद् --' इति 

भ्रतिष्ठापन इति । कतर यदि वाक्यं बरीयः सकल एवोभयत्न ; 

तुस्यबलत्वे खकलो षा विभज्य वा } शङ्गबलीयस्तवे तु विभ. 
व्यैवेक्ति । तत्र, यावन्ति हि परयुभ्यन्ते पदानि सुति संभवे । 

तेषां स्यादेकवाक्यत्वं वाक्यभेदो न युज्यते ।। तस्मिन सीदेति 

पूष्ौक्तसापेच्त्वाचच गस्यते । वाक्यकस्वमत्तः सवं उभयत्र प्रयु 
=" _ ___ _--------- 
न्दने सीदोापविश्च प्रतितिष्ठ स्थिरश्च भवेव्यथः । उतत सकलो 

वेति । उभयत्र सकर एव प्रयोक्त्य इति न नियमः, कि 

तूभयने सकर चा प्रयोक्तव्यः, कल्पयाम्यन्तः सदनकरण उत्त. 

सोश्च: अतिष्टापन इति विभज्य वा प्रयोज्य इत्यनियमो वेयः । 

क्षि वाक्यं बखीयः किंवा लिङ्गवाक्ययोस्वुल्यवबर्त्वमय वा लिङ्क 

मेव बलीय इति तद्थसंशयं मनति निधाय फलफङिभावमाईह-- 

यदि वाक्यमिति । एकवाक्यस्वमिति । संभूयैकाथपरतिपादकसव- 

मित्यर्थः । ततश्चानुष्ेयाप्रका्नसामभ्यमालीच्य लिङ्गातपश्चाद्धव- 

नविनियोसः प्रथमप्रत॑तिकवाक्थतानुरो घादेव मवतीति सर्वमुभयन्ेवं 

प्रयोस्यम् । म चेवमन्यविषयलिङ्गकस्य मन्तरस्यान्य्ासामध्यांकथं 

विनियोग इति वाच्यम् ; अन्यलिङ्गकस्यापि स्ार्थविशिषटतयायान्ति- 

रपकारने छाक्षणिकसामर््यसत्वात् , अन्धया साक्षादनषेयायप्रका- 

सनासमर्थत्य ! स्योनं ते- इध्यादिपदजातस्य विनियोगो न 

स्यादिति भावः ! तस्मिन्निति । ‹ तस्मिन्” इति स्वनाश्नो विशे- 

षपर्थवसनाय ` पूर्व्रकृतसदनसपिश्चत्वा्च तदेकवाकयत्वं गम्यत 

इयः । नहु लिङ्गस्य शरत्येव बक्येनापि बाध प्व युक्त इदि 



पञ्चम उह्ासः । ६४१ 

ग्यते ॥ यद्रा तुर्यवलसवं स्यादुभयोसिङ्कवाक्ययोः । श्या 
्रयत्तया लिङ्गं करप्यश्ुतिनिराकृतम् ॥ करप्यश्रुतिल्लभिह् तु 
सखमानघुमयोरपि । तेन तुख्यवलसवं स्यादिति प्राप्रऽभिधीयते ॥ 
सर्खय॑करप्या श्रुतिः किं तु शङ्गदृहाय कल्प्यते । वाक्येन 
प्रथमं खङ्गं क्पयिल्ा ततः श्रुतिः 1 कर्पनीयेलयतो वाक्या. 
च्छूयर्था विप्रकृष्यते ॥ संनिष्स्तु लिङ्गस्य तेतेतसरवलं 
ततः ॥ (स्योनं ते सदनं करोमि, इयस्य हि सर्दनकरणसाम- 

भ्यमन्यानपेक्षं स्वरूपत एव प्रलयच्तमवगस्यते | ततश्च तन्न 

कथ ठुस्यबरूतेयत आई ~~ श्रयति । कस्प्यश्ुतीति च्छेदः । 
न हि विनियोगे विग्रहृष्टं लिङ्ग संनिङ्ृष्टया श्युया बाधितमिति 

विपरकर्षसाम्ये वाक्येनापि तस्यं बाधो युक्तं इति भावः | स्यदि्य 

वाक्यस्य लिङ्गपिश्चया ्रावस्यं तुस्थबकस्वे वा यदि वाक्यं लिङ्गान- 
ेक्षभेव श्चुत कल्पयेत् । न चैवम् । न द्कवाक्यतामाजेण तस्र- 
काङनसामध्यै परिकल्प्य ्रुतिकस्पनं क्यम् । ततश्च यावद्धि 

वाक्यमेक्रच लिङ्गं कस्पयेत्तावदपरत्र विद्यमानं छिङ्ग श्रुति 
कंस्पयेत् , यावचेकत् कल्पितं लिङ्गं शतिं कस्पयेत्तावदपरत्र शरति- 
विनिथुज्ञीत । ततश्च विनियोगे जति कद्पितापि श्रुतिभैन्त्रस्य 

नैराकाङ्कषयान्न विनिचुञ्जीतेति लिङ्गकश्थितश्रप्यवेकांशस्य विनिथोगे 
सतति मन्त्रस्य ्रकरणाम्नानकमरथ॑क्माकाङ्क्षाशान्तेने वाक्यकस्पित- 
लिङ्ञकाल्ता शरुतिर्विनियोजिका । ततश्च प्रथमोत्पन्नाप्यक- 

(^. 

याक्यताधीरामामीभमवतीति लिङ्गिनि वाक्यबाघध इव्यमिप्रे्य 
श [> „3 

सिद्धान्तयत्ति-- सलयभिति । श्रयथे इति । विनियोग 
॥*-1 



१४ काध्यदर्पणे 

श्ुविमवुमाय शीच्रं विनियुञ्यते । पुरोडाशध्रतिष्ठापने खस्य न 

सवद्पततः सानथ्यं गम्यते । ‹ तस्िन्सीद् ” इयनेन प्रतिष्ठापन- 
मुच्यते । तदेकबाक्यतापे्षया तु पूत्रोधस्यापि खाथविशिष्टपुरो. 
डाशप्रतिष्ठापनसामर्ण्यं लात्तेणिकं कस्पयित्वा ततः श्ुतिक्र- 
त्पसमिति चिप्रकर्षन्नि तत्र विनियुञ्यते । एवम् ‹ तसिन्घीद् 
दयश्यापि स्थ साम्यं क्लप्रमिति तत्रेव विनियोगो नं 
सदनकरणे, करप्यसामथ्यसवात्् । एवमथेमेदेन नानावाक्यस्योप- 

इत्यथः | अन्यालपेक्षमिति । एकवाक्यतानपेक्षमित्यथः । यद्- 

प्याकाङ्क्षाव्लादेकवाक्यत्वमुक्तं तदपि निरस्यति-- एवमथेमेदे- 
नेति । एवं चयक सति विभञ्यमानसाकाङ्क्षस्वमेवेकवाक्य- 
ताप्रयोजकं न स्वाकाङक्षामात्रमिति भावः । नन्वेवं सत्ति ^ देवस्य 
त्वा सविुः प्रसवेऽश्िनार्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताम्यामस्ये जट निरव. 

पामि? त्यादौ ‹ अग्नये जुष्टं निर्वपामि › दशस्यैव निर्वापप्रका- 
शने कप्तसामर््यत्वेन निर्वाप शीव विनियोगात् "देवस्य त्वा-- 
इत्यादिपदानां ददयमानेकवाक्यताबलेन खाथविि्टनवौपप्रकायन- 
सामर्थ्यं कल्पयित्वा तत्रैव निरकुपि विनियोगो न स्थादिति चेन्न । 
यदि द्यसमतेतार्थवचनति ' देवस्य त्वा-ः इत्यादिपदानि प्रथं- 

किक्रयन्ते तदानय॑कानि स्युः, ततश्च कलप्तसामर्ध्यैः ° अशनये 
जुष्टम्- ` इत्यादिपदैरेव निर्वापस्यानुष्ठीयमानस्य स्मारकाकाङ्क्षा- 

निडृत्तायपि ° देवस्य त्वा इत्यादिपदानां साकाङक्षत्वाछ्वा्थवि- 

शिष्टनिवीपप्रकाक्षनसामर्थ्वकर्पनया प्रतीयमनिकवाकयत्वेसमथ॑नमेष 

युक्तम्, न द॒ तद्राघनम्, ‹ आनथक्वम्रतिहतानां विपरीतं बरा. 



पञ्चम उह्छसः ३४३ 

बलम् इति न्यायात् । भत एव गपत्रीदीन्प्रोक्षतिः द्यादौ 
परोक्षणादीनां श्तिप्रातिपननतरीह्माययैत्वमतिलङ्कव प्रकरणम्यापूरवसा- 
धन विरेषार्थत्वमाश्रीयते । प्रहृते तु स्वाथबिरिष्टारथप्रकाक्षनसाम- 

प्यौकस्पनेऽपि सदनकरगप्रतिष्ठापनरूपपसेकार्थपरकाशकत्वेनैवाथ॑व- 

सतरापपत्तेरानर्थक्यामावाने लाक्षाणिकसामध्यकस्पनेनैकवाक्यतासमथ- 

नं युक्तमिति ध्येयम् । इदं च शब्दसामश्यरूपस्य लिङ्गस्य बाक्य- 

[परो उदाहरणम् | अभथंघामध्यरूपलिङ्गविरोषे तु ' च्योतिष्टोमेन 

स्वगकामो यञजत › इति वाक्यादन्धादिखाषारण्येन खर्गकामनाया- 

मस्वाधिकारप्रतीतावपि साङ्गस्य क्रतोः पुषेः संबन्धादीक्षणीयाथ- 

क्भूताज्यविक्षणादावन्धादीनामसामथ्यौ दन्धादिष्यतिरिक्तानामेवाषि- 
कर् इति वाक्यसकोचः षष्ठ दर्षित इति दिक् । एवं शिष्य 
प्रकरणादिविरोषेऽपि प्राचस्यमुदाहार्यम् । तत्र ' पूष्णोऽदहं देवय- 

स्यया- › इत्यादिपूषानुवचनमन्त्रस्य प्रकरणावगतं दीपू्णेमासाथै- 
लवं बाधिता शिङ्गादु्क्पेण पूषदे वत्ययागार्थतावसीयत्त इति खिङ्गा- 
तप्रकरणवांध; । तथा ‹ नानुपद्ूतेन सोमः पातव्य; ° इति वचना- 

दनुश्षतिनैव सोमस्य पातव्यत्वातपू्वभाविन्धनुज्ञापने प्रथमपञितस्य 
(उपहूत- इति मन्लस्य पश्वात्तन्यामनुक्ञायां पश्चासितस्थ 'उप- 

हृयस्व~› इति मन्वस्य खान प्रमाणादङ्गत्वप्ाप्तौ छिज्ञात्तद्वीषेन 

वैपरीयेन विनियोगछिङ्गास्थानवाधः } तथा ‹ अग्नीदग्नीन्विहर 

हत्यादित्रैषाथौ अग्निषिहरणादयः समाल्यबङादध्वययुगेव कतव्य 
द्रति प्राप्तौ ‹अग्नीत् 2 इति संबोधनस्य ‹ विहर : इति मध्यम. 

पुसषस्य च परेषकतुरध्वयोः स्वासन्यसेमवाषछिक्तेन समाख्यां बाधि- 
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गमानचेकवाक्यताश्चषभवेः । तस्माद्विमञ्य विनियोगः ॥ बाक्य- 

प्रकरणनिनियोगे चिन््यते-- दशेपूणमाते सृक्तवाकनिगद्ः । 

तत्र ^अभ्रीषोमाविद हविरजुषेतामवीद्घेतां महो उयायोऽक्रा- 
ताम्, हनद्रा्नी इदं हविरुषेतामवीद्धेतां महो व्यायोऽक्रा 

साऽऽग्नीन्नरण कर्व्या इति व्यवस्थापनाह्ङ्िन समायाबाधो 

इष्युदाहा्य इति दिक् । लिङ्गस्यापि वाक्याच्पश्षया प्राबस्यमोत्व. ' 
्भिकमेव । तल वाक्यस्य लिङ्गासपराबस्यम् (देवस्य त्वा सवितुः 
परघवे- इति निर्वापमन्त्रे प्रदा्ितम् । एवमेकपाश्चकाग्नीषो मीय - 
प्रकरणाम्नातस्य अदितिः पाशान्प्रमुमोक्तु ' इति मन्त्रस्य बहुब- 
चनलि्गाद्रहुपाञचकेषूत्क्प्राप्तो प्रथमश्रुतपक्ृतयथस्य पाशस्य विभ- 
कतय्थस्य च कारकस्य प्रकृतौ संभवाद्प्रधानब्रहु्वकलिङ्गमात्रादु्कष 
न युक्त इति लिङ्गातपरकरणस्य प्रावस्यम् । तथा दर्शपूर्णमासयोः 

^ अग्नित्राणि जङ्खनत्) इति भन्रस्य 'अभिमूषा-› इति मन्त्रस्य 

चाऽऽव्यभागभूतरये प्रषानमूतभये च लिङ्गाविकेषादनियमेन प्राप्तौ 
क्रमान्नियमः क्रियत इति करमालिङ्गघकोचः | तथा कामभ्येष्टियाज्य।- 

नैबाक्याकाण्डे पठितानामभनेयमन्ब्ाणां समाख्यानुरोपेन कामपि 

काण्डाम्नाताग्नेययागे याज्यानुवाक्ययैव विनियोगो न तु लिङ्गादपि 
सामिषेन्थादाविति समास्यानुसेषेन शिङ्गसंको चश्चत्याद्यन्यत्र विस्तरः । 

सूक्तवाकाधिकरणडपि ' अग्नीषोमाविदं इविरजुषेताम् › इत्ययेव 
मन्धरस्य विषय्वात्पोनसकयमाशद्कध, तत्र हि ‹ अग्नीषोमौ  इ्य- 
यमंश्षः पौर्णमास्यां प्रयोक्तव्यः इन्द्राग्नी? इत्ययमशऽमावास्या- 
यामित्युक्तम् ; अत्र त्वगीषोमादिपदयोर्याबुत्तरंशौ ‹इदं विर्न 
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ताम् › यादि शृतम् । त्नाग्नीषो मादिदेवतापदं लिङ्ग स्पषेदये 
विनिष्कृष्य प्रयोक्तउयभित्ति स्थितम् । तदेकवाक्यमूतानि (इं 
हविरजुषेताप -- ` इ्यादीनि यानि तानि ततो विच््छित्यान्य- 
न्नापि किं भ्रकरणाविरशेषासयोष्येरन् , उव देवतापदेनेकत्राकय- 
तया तद्वदेव ठयवसितानीति । नन्वारादुषकारकाणामेन्र प्रक. 
रणं विनियोजकंन तु स्निषात्तिनाम् । असंयुक्तं भरकरणा- 
दिति द्युक्तप् । संनिपातिनश्च सर्वे श्रुयादीनामन्यतमेन संयु- 
क्ता भवन्ति । संनिपाती च सूक्तवाकः, श्रुया प्रहरणस्राधन- 

त्वाहविङ्गेन च देवतास्मरणार्थैत्वात् । तदन्तगेताश्च (इषुं हविगएजु- 
षेतामृ-ः इदयादयः । संयुक्तत्वान्न प्रकरणं तेषां विनियोज. 

कम् ; स्भवति च विनियोजक्रतवे विरोघो नास्ति । तस्मान्नात्र 

घेताम् ` इयेतौ तौ किं पर्वद्रयेऽपि पयेक्त्याबुताग्नीषो मपदस्योत्त- 

शैश्चः पौर्णमाध्याम् , इन्द्राग्निपदस्योत्तरोदोऽमावस्यवायामिति विभ- 
द्यैव प्रयोक्तव्य इति विचार्यत श्यपोनसक्यमित्याभिगरेयाद- -तत्रा- 

प्रीषोमादीति । व्यवस्थितानीहीति । विचायं इति देषः । अ 
च छं वाक्यप्रकरणयोस्तुल्यबखृत्वमुत प्रकरणं बरीयः किंवा 

वाक्यमिति तदथसंशये) द्रष्टव्यः । ननु ^ असंयुक्तं प्रकरणात्~ ›(ज, 

३।३।११॥) इ्यत्र श्रयाद्यविनियुक्त प्रयाजाच्दृष्टोपकारकमेव 

प्रकरणेन बिनिथुज्यत इत्युक्तम् ; ८ इदं हविः ` इत्यश्च ` सृुक्त- 

वाकेन प्रस्तरं प्रहरति * इति श्रुतिविनिथुक्तसूक्तवाकान्तर्गततवेन 

शतिविनिथुक्त एवेति तस्य प्रकरणविनियोज्यत्वाभावादिरोघाप्रसक्तेः 

कथं छाक्यग्रकरणविरोधोदाह रण्वेनोच्यतत इत्याश्ते- नन्विति ६ 
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वाक्यप्रकरभयोर्वियेध इलयसुदा्रणस्वम् । स्यादेतदेवं यदि 
खंनिपातिनां प्रकरणं न बिनियोजकं स्यत् । न दु तथा) 
अवघातादीनामपि प्रकरणादेव क्रतुभावनेतिकरतव्यताभूतानां 

कत्वथत्वम् । अघंयुक्तभिति तु न प्रकरणग्राहयस्य विरोषणम् । 
किंतु पूवपक्चवादो-श्रयादीनामेव विनियोजकलवम, तदघंयु- 
क्स्य नास्ति विनियोगः-इति मन्यते, तं प्रव्युच्यते श्रुयाधसं- 
युक्तमपि प्रकरणेन विनिगुल्यत इति । यद्वा प्रकरणविरोभ्वर्थासं- 
योगाभिप्रायमसंयुक्तप्रहणम् । तदप्येतदुधिकरणचिद्धवरूबला- 

प्रकरणनिनियोज्यत्वे हिं न श्रुत्याचसंदुक्तस्वं तन्त्रम् , ' ब्रीदीनवह- 

न्तिः इति शरतिविनिथुक्तानामवपातादीनामपि धरकरगन क्रत्वथै- 

तया विनियोगात्, किं केमर्थक्याकङ्क्षा; साच प्रकृतेऽप्य- 
स्तीति युक्तमुदाहरणस्वमिति परिहरति -- स्यादेतदिति । नय तर्हि 

‹ असंयुक्तं प्रकरणात् (ज, ३। ३। ९१) इत्यतरासंयुक्तमरद- 
णस्य का गतिरित्यत आइ-- अघयुक्तभिति } असंयुक्तमेव प्रक- 

रणाहद्यत इति न सूत्रायैः) किं व्वक्ष्ुक्तमपि प्रकरणद्ह्यत इतये 

तावत एव प्रूवपक्षनिरासोपयोगित्वादित्ति भावः । नन्ववधपि सूक्त 

वाकगतपदानामिरोदादरणत्वमयुक्तं तेषामपि प्रकरणविरोधीमूतवा- 
[> + 

क्यप्रमाणनिनिथुक्तत्वादित्यत आह--तरप्येतदिति । ये व्वेकदेशि- 

नः--त्रिविधमेदमध्यं प्राहकेदमर्थ्यं करणैदमथ्यै द्वारेदमभ्य चति । 

तजारादुपकारकाणां प्रयाजादीनां प्राकेदमभ्यै बआहकम्रहणाख्येन 

प्रमाणेन वोभ्यते । तच्च प्राहकैदमर्थ्यं नियोगापरपयायस्य भ्राहकस्य 

यजिरूपकरणान्तसवसद्धत्व त्करणत्वेन न संभवतीति करणोपकारढार् 
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जी कारेगोक्तम् । अतो युक्तयुक्तयुदाहरणम् । ये सारादुपकार- 
कष्येव प्रकरणस्य व्यापार ) संनिपातिनां तु प्राहुकग्रहगास्येनः 
भमा्मेन तार्तीयश्चुयाद्तिरिक्तेनापू्रथिखम् , दरिदमभ्यं श्रुखा- 
पिभिः, अौपादानिकं क्रत्वथैतवम्, भरकरणस्य तु न कथि 
व्यापार इति मन्यन्ते, तेषामेवायं सूक्तवाकपदानां श्रुखा प्रहर- 

प विनियुक्तानां प्रकरणाविषयखान्नेदं वाक्यप्रकरणविरोषोदाह्- 
रणं युक्तभिव्युपाखम्भः ; नास्पाकप् । तन्न द्वयोरपि वाक्यप्रक- 

रणयोः प्रमाणल्वच्छूतिकस्पनाघीनत साम्यादन्यस्य विग्रकषे- 
कारणस्या्ाप्यकथितस्वनतुस्यवलतां परन्यन्ते । यदा प्रघाना- 

काङ्क्ता प्रकरणम्, प्रधानाय चं सवेमिति तन्लिबन्धन एव 

नि काद्यमिदयनुपपच्यात्मकेनोपादानिकप्रमणिन करणदमथ्थ तेषां 

चो ध्यते । तच्च करणेदमर्ध्यं दृष्टदरारासंमवाददृषटदरारां निर्वाह्यमित्ति 

तेघासदृषठरूपदवरिद मध्यं प्रकरणेन कद्प्यत इति प्रकरणश्यारादुपका. 

रकविनियोग एवोपयोगः । सनिपातिनां ठ विनियोगे प्रकरणस्य 

नोपयोगः, तेषां आहकैदम्यैस्य ्राहकम्रहणाख्येन प्रमाणेन करणे- 

दम्यस्य चौपादानिकथमाभेन द्वरैदम्यस्य श्ुयादिभिश्च सिद्ध 

तया अकरणस्य विषयामावात्-इव्याहुः । तन्मत एव नेदं चाक्य- 

भरकसरमविरो णेोदाहरणमिति दूषणम् , नान्यमतेऽपीत्याह--ये सिति । 
यद्यपि स्वस्व प्रघानार्थसं तथापि यावत्परकरणबलात् ‹ इदं इत्रिग्जु- 
कताम् ' इत्यस्य दशपूणीमा्तयोरनेनोपकरुीदिति प्रधानवाक्येकवा- 
कयत करुप्यते तावद्रीषोमपदेन प्रलयक्षमेकंवाक्यत्वं तस्यायीषोम- 

प्रकाशनसामथ्यै कस्पयेत् , यावच कल्पितं प्रधानेकवाकयस्वे कथम. 
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विनियोगो बीयानिति भ्रप्रि; अभिधीयते-- यनेकवा- 
कयता तन्न सामथ्यै गम्यते मनाक् । सामर्थ्याच्च श्रुतिः श्रुत्वा 
विनियोगोऽपरत्र तु ॥ पृवैयोरेकवप्कयत्वं कल्प्यं स्याल्परक्रिया- 
भशचात् । ततो किङ्ग श्रुतिः पर्ा्धिनियोगस्ततः परः ॥ ‹अध्री- 
षोमाविदं हचिरजुषेताम्' इत्यगनीषोमपदस्य ‹ इदं हविः" 
इल दिश्वेकवाक्यत्वं कट्प्तम् | एकवाक्यतयाग्नीषोमप्रकाश्चनसा- 
मथ्येम् ‹ इदं हविः ' इत्यादेः शीध्रं करप्यते, ततश्च श्रुतिः, त्या 
विनियोग इति संनिकर्षः | इन्द्रा गिनिपदेन ̀ खन्नयस्य इदं हविः" 

इत्याद्रेकवाक्यत्वं न प्रत्यक्षतो गम्यते, कि तु प्रकरणात् । ताषद्- 

शेपूणेमासाभ्याम् “ददं हविः' इत्यादेरेकवाक्यता कर्प्यते- अनेन 

नेन ्रधानखयोपकर्तव्यमिति दवारविशेषाकाङ्षायां तदीयदेवतापदे- 
कवाक्यतां कस्पयति तावस्रयक्षेकवाक्यतामूला श्ुतिरविनियुङ्क इति 
नैराकाङ््ष्यात्पकरणमूलं छिङ्गं न भुततिकस्पन ए प्रभवतीति परकर. 
णमतिविपकर्षारबलमिति सिद्धान्तयति- यै कवाक्यतेत्यादिना । 
पठे वाक्यस्य क्रमसमाख्याभ्यामपि प्राबस्यमुदाहार्यम् । (परिवी- 
रसि --' ‹ परि त्वा--' इति मन््रगतानां साक्षात्परिव्याणप्रकाशक- 
पदभिन्नानां पदानामनुष्ठानसादेश्यरूपक्रमादग्नीषोमीयपरिन्याणाथ* 

त्रातो तद्राधिन ' परिवीरक्षि--' इति मन्तेकवाक्यताबरात्सव- 

नीयपरिष्या्राथवापि कप्त इति क्रमाद्वाक्यस्य प्रा्स्यम् । तथा 

भक्षानुवाकमते अहणमन्त्े ' सथ्यासम् › इति प्रहणप्रकाशकपदन्य- 

प्तिरिक्तानां पदानां समाख्यया मक्षाभवत्पराप्तौ प्रहणमन्तेकवा- 

कंयताचरद्हणायेतवमिति समाख्यातो वाक्यस्य प्राबस्यभि- 
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दशपूणेमा घयोरपकुरयदिति । ततः कोऽस्योपकार इति तदीय- 

देवतापद्कवाक्यतया तस्प्रकारनसामण्यै चिरेण कर्पथिखां 
ततः शरृतिकस्षनेन विनियोग इति विप्रकषौहुवेढं वाक्यास्पकः 
रणम् ॥ अथ स्थानप्रकरणयोर्विरोधे चिन्तयते -- राजसूये 
बषः पश्िष्टिसोमयागाः स्वे फलवन्तः समप्रधानाः । तच्राभि- 
षेषनीयो.नाम सोमयागः ¡ तत्पनिघो विदेवनादयः ममाश्ना. 
ताः । ते कि सवस्य राजघुयस्याङ्गम् , उताभिदे चनी गरस्येवेति । 
यदि संनिधिवैल्लीयांस्तदाभिषेचनीयस्याङ्कम् ,. भथ प्रकरणे ततो 
राजसूयस्यैवेति । तत्र संनिधिविशेषादभिषेचनीयाङ्गले प्रात; 
उच्यते--प्रकरणाविशोषास्पर्वाथैता । नन्वभिषेचनीयस्याप्यप्सयेष 
फृतवन्त्वासरकरणम् । यश्चप्यस्ति, तथाप्यन्येषापरप्यस्तीति ताद्- 

सयाबृद्यम् ¦ चिन्त इति । वरूत्रलामिति शेषः | 
समप्रधाना इति भावप्रधानो निर्देशः । समप्रधानभावा 

इव्यथः । सवेषां समप्राधान्यं च चतुर्थं वक्ष्यते | तस्घंनिधाविति ¦ 
विदेवनादयः ‹अक्षदीन्यतिः ‹ शौनःदपमाख्यापयति ' इल्यादिवा- 
कयशिहिता विदेवनशौनःशेपाख्यापनादय इत्यथः | आकाङ्क्षाया 
अपि संषन्धधयकलंस्य सेनिम्यधीनत्वातेपेनिधिरेव बलीयानिति पूर्व 
पक्षयति-- संनिधीतिं ` । अव्यन्तसंनिषेरत्यथेः । आकाङ्क्षा 
पदा्थोपस्थितिरूपः संनिधिश्च संबन्धकारणम् ; न ठ पाठक्षदेश्यलः 

क्षणः संनिभिरपि, व्यवाहितपाठेऽप्वन्वयबोधदशनादित्यभिप्रत्य सि" 
द्ान्तयति--प्रकसगेति । मन्विति । ततश्च प्रकरणस्याविशिष्त्वाः 

त्संनिध्याधिक्येनाकाङ्क्षातिरेषमूत्याप्याभिषिचनीयाङ्गतैव कर्ये 
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्येमपि युक्तम् । यदि परमविशेषतः स्वेषामाकाङ्श्चायामपि 
प्राटसंनिधिविशेषाद्भिषेचनीयस्य . विरोषत आकाङ्न्तां कल- 
यिखा तादणथ्यै खान्, ततश्च विप्रकषेः । सविता कलप्राका- 
इन्तातः सुखं गम्यते, अभिषे च नीयाङ्गतवं त्वकाद्श्चाकह्पनयेति । 

एतेनान्चेयादीनां थमसाधारण्यं ठग्राख्यातम् । अमि च, नास्य. 
भिषेचसीयस्य धकरणम् , भरा्तेनेत्ये भावेन कथं भावाकाङ्च्ता- 
पूरणात् ! नन्वन्येषामपीष्टिपशु सोमानां विृतिस्वान्नास्लेव प्र. 
करणम् । सलं प्रातिस्विकेन रूपेण नारित, राजसूयात्मना 

स्वस्येव । कथम् १ श्रुयविद्विदिताङ्गखेदंशनात् । तद्वशेन हि 
ति भावः । तथापीत्युक्तमेव विवरणे ति -- याद् परमिलयादिना । 

्वमायेयादिसनिष्यास्रातानामाज्यमागादीनामप्यग्नीषोमीयादीतर- 

अ्धाना्रताप्यवधेयेव्याइ---एतेनेति । नन्विति । ततश्च प्रकरणा. 

बिशेषारसवीयताया वक्तुमशक्यत्वेन संनिधिव्रलादाकाङ्क्षोत्थापनेना - 

मिप्रेचनीयाज्गल्वकल्पनमप्रसयूह मिति भाव : । तत्तदिषटिपश्चसोमजन्या- 

नामपूर्वाण तस्यपूैखानीयत्वेन = तत्तदपूर्वभाव्यकतततद्धावनाया 

जिष्टत्ताकाङक्षत्वेऽपि सखाराञ्यभाव्यकफकरूमावनाथा इतिकतन्यता- 

का्षचरवात्ताद्यमेच युक्तमिति परिहरि सस्येवाह--पस्यभिति । 
नह्ठ॒प्रसमेकमेव तेषां राजसू्ल्वास्ातिसिकरूपेणाकादश्चानिदृत्त 
क्रथ राजसू्स्वाकारेण .वाकराङ्क्षति श्ष्ते~--कथमिति । विदेवना- 

दीनां सजसूस्व पुरस्कारेण -विदिताङ्गमध्यपातित्ासािखिकाकरेण 
िङतताप्याकराङ्क्षा तेषामवे्रादीनां पुनस्त्यप्यत हति समा 
भक्े--श्रुयादीति । विदेवनादीनां राजसूलपुरस्कारेण भिदि 
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निघरत्ताप्याकाङ्क्ा पुनङरपस्स्यते, पवित्रादारमभ्य चतत्रस्य धृति 
यावदङ्गतविधिषु प्रायेण ' राजघूयाय श्येना उल्पुनाति ' “राजघ्न. 
येनेजानः सर्वमायुरेति * इति राजसु यपरापर्शात् , तावन्तं दैश- 
मलुदृत्तो राजपूय कथंमावः शक्रोति तन्मध्यपत्तितानि बिदेव- 
नादीनि प्रहीतुम् । अथ प्रकरणाद्राज्पूयार्था विदेवनादयः ॥ 

1 ताङ्गसंदशमेव दशेयति--पवित्रा दित्ति । पावित्रनामकरषोमयामादि 
~ _ ¢ 

त्यथः । क्षत्रस्य धृततिरपि यागविरषः | नन्वेवं क्रमस्य क्रापि 

प्रामाण्यं न स्यात् ! दन्धिरि-~ इत्यादात्रपि प्रकरणविदेष्रेण 

स्वप्रधानायेत्वाराततादिति चेन्न; किङ्ग विनियुक्तानुमन्तणमन्लञान्तरेषु 

दभ्धिमन््स्यापि बिनियोगकस्पने विकस्पदोषभिया प्रकरणस्यौदा- 

सीन्ये क्रमस्व निश्प्र्युहत्वादित्याहुः । यद्यपि पक्षद्वयेऽपि राजसूये ऽ- 
वुष्टानविशेषो नालि तथापि राजसूयान्त्मतावष्टेः प्रथतथकप्रथोगे 

पूर्वपश्चे न विदेवनादिकमनुष्ेयं सिद्धान्ते स्वनुष्टेयभिति प्रयोजन 
द्रव्यम् । इदं च पाठसदिद्यलक्चणस्य क्रमस्य प्रकरणधाध उदाहर 
णम् । अनुष्रानसदेदयलश्चणस्य तु क्रमस्य प्रकरणेन बाधस्तु 

“दोहयोः काल्मेदादसयुकतं श्तं स्यात्" (ज, ३।६।२८ ।) 
इत्यधिकरणे दितम् । तञ देवं चिन्तितम्-‹ छिन्द्र दध्यमाव।- 
स्थायाम्' (हेन्द्रं पयोऽमावास्यायाम् › इति दधिपयसोरारम्भदिन 

एोत्प्यो्दधो ्दखाध्यलवत्पतैययुरष्टानं दोषश्च शालादरणा- 
दथः पूरुरेव क्रियन्ते । तक्रानुष्ठानसादेद्याच्छाखाहरणादीतः 
द्धिधमेत्वं प्रापय्य प्रकरणाविश्ेषादुभया्थत्वं खापितिम् । प्क्ररणा- 

त्समाख्याया दोर्रस्यं ठ "तपश्च फलसिद्धस्राह्ो कवत् › (जे. ३ । 
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क्रमसमाख्ययोिरोधे-पौरोडाश्चिकसमाख्याते दर्॑पूणंमःसका- 
ण्डे सांनाय्यपात्रह्ुन्धनक्रमे समाम्नातः ! शुरघध्वम् ' इति मनर 

उदाहरणम् । सख किं पुरोडाशपात्राङ्गम् , उत सानाय्यवात्राङ्घम् , 

उतोभयाङ्गभिति विचारः । यदि समाख्या बलीयसी पुरोडा- 

शपाताङ्गप् । अथ तुल्यवलल्पुभयाथता । क्मबहटीयस्त्वे त 
सानाच्यपात्राभैवा | तत्र, विशेषाग्रदणाततुसयवरलस्वमुभयोभैवेत् 
खंबन्धवाचिनीसवेन समाख्या वा बीयस्ती ॥ नैतदेवं समाख्या 
हि न संबन्धामिधायिनी | यद्यपि स्वभिधात्री स्यास्रसाणं न 

तुतत्रसखा॥ नहि यौभिकेः शब्दैः सरवन्धोऽभिधीयते । 
° दण्डी” इति प्रकृया दण्डस्वर्पयुक्तम् । प्रययेनापि पुरुषः । 

८।९।) इत्यधिकरणे दरितम् । तत्न हि ज्योतिष्टोमे (चथ 

नाश्चात्ि 2 इ्यादिवाक्येराध्वववकाण्डे विहितस्य कायश्ोषणास्मकस्य 

तपसः समाख्ययाध्व्ुकवकत्वं प्रापय्य तपो हुःखफकरकल्वाहुः खस्य 
च पापक्षयहेवुत्वा्प्रकरणाच क्रतफलप्राति्न्धकपापश्चयदेतुव्वावगमा- 

द्रत यजमाने फलं ततैव प्रकरणावगतक्रठफलप्रतिवन्धकनिकृच्यापि 

भाव्यमिति समाख्यावाचेन ग्रकरणवलाद्याजमानमेव तप शति 

श्यापितभित्ति दिक् । कतानाय्येति । सांनाय्यणश्चप्रकाश्लकानाप् 
° मातरिश्वनो घमेऽसि › इत्यादि मन्नाणां संनिधौ समाप्नातः जुन्धन. 

अकाशकः ‹शुन्धष्वम्-- इतति मन्त्र उदाह्रणमिलय्थः । वस्वुतस्ठ॒ 

समाख्याया यौ भोकस्वेन संबन्धनाचितया रसंबन्धरूपविनियोगवोधने 

श्रूतिवस््रमाणान्वरानपक्षत्वेन क्रमापेक्षया = वलीयस्त्वमेवेत्याह-- 

संबन्धवाचनीति । प्रययेनापीति । (अत इनिठनौ (वा. ५}. 
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दण्डयुक्तस्तु पुरुषो न कस्थचिद्धाच्यः । चयो: समभिव्याहार. 

देव परस्परयोगो वाक्या इव पदार्थानां लम्यमानो नाभिधानं 
प्र्ोजयति । तथा पाचकादिष्वपि । आह च~~ पपा्कषहि 

पचिरेवाह कतरि प्रययोऽप्यकः । पाकयुक्तः पुनः कर्ता बध्यो 
नेकस्य कस्यचित् ॥` इति । एवं पौरोडाक्िकशब्देऽपि प्रकदि- 
भ्रयश्ाभयं पुरोडाशरूप काण्डस्वरूपं चोक्तम । तयोश खचन्धो- 
उनभिहत एव कत्पयितन्यः। क्रमे तु देशसामान्यटश्चणः सबन्धः 

प्रयच्त इति बदटीवस्छम । भयापि समाख्या संबन्धमभिदध्या 
तश्रापिनस्ता तत्र प्रमाणम्, पदस्य पदार्थं प्रामाण्यामावरात् | 

अतः संबन्धनिभित्तां समाख्यापुश्चरन्तीश्रुषलभ्य नूनमस्यनयोः 
कथ्िटसंबन्ध इति शंबन्धसामान्यं कर्प्यम् ; तततोऽपेत्ता, तत 

एकत्राकयतक्म् , तत्तः सापथ्यैम , ततः शतिः, ततो विनियोगः | 
क्रमस्तु संबन्धमात्र्य प्रयच्क्टततात्तन आरभ्य श्य गच्छ 

२} ११५. ।) इति विहितस्य मत्वर्यायिनिषत्ययस्य पुरषवाचित्वा- 

दिति मावः | नन्वेव यौगिकशब्दात्धषुन्भ्रतीतिरेव न स्यादित्यत 

क्ञाई--तयोरिति । यथा पदानां समभिव्याहारात्पदाथौनां 
संसर्गो बिनैवाभिघानं वाक्यासततीयते तया प्रङ्ापपरत्यययोः खम- 

भिम्यहारादेव दण्डपुरुषखंबन्धः प्रत्रीयते; न च तावता तत्र 

शक्तिः सिध्यति , अनन्यलभ्यस्यैव शञ्दाथत्वादिति भावः । तक्र 
वार्विकसमतिमादई--आह चेति । करपयितघ्य इति । तदकल्पने 

संबन्धनिमित्तक्माख्यानुपपत्तेरिति भवः । प्रामाण्यामवादिच्ि। 

यदमाच्रस्य स्मारकत्वेन प्रमितिजनकत्वामावारियर्थः । श्रुलर्थ- 

&. 48 
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नकं पदुमगदां पमाख्यां जयति ॥ वदेवं श्लादीनां पूतष्रवै- 
.णोत्तरोत्तरं भय यावद् गतसलन्धप्रामाण्रावस्धमेव मूलच्छ- 

भिति । बिनियोगमिल्य्थः । अगत्त!मिति । अप्रात्ताम्, एकपद - 
'्रयवहितापिति यावत् । नन्वेव श्त्यादिष्वप्राप्तव्ाधस्वेऽपि " शरमर्य 

बरिमवति › इति विहितेन वरेकृतेन शारमयेन वर्हिभा ्राङ़ृते कुक- 

अयं वर्हिवीध्यते, ! पदे जुहोति ' इति विशेषशाल्लविदितेन पदेन ` 

१यदावनीये जुहोति, इति सामान्यशास्नविहिव आहवनीयो 

बाध्यते , ' गोदोहनेन पष्करामस्य भ्रणयेत्? इति विहितेन गोद - 

द्मे ‹ चमसेनापः प्रणयेत् › इति विहितो निव्यश्चमसे' बाध्यत 

इत्यादिषु किं प्राप्रवाध उताप्रा्ताघो वा१ न तावच्छरत्यादिखल 

इषाप्रापतवाधः संभवति, तथा सति प्रकते लिङकदेरिव तललापि 

भाङृतङ्कुशादिप्रापकप्रमाणस्य चोदकस्य प्र्च्िप्रतिबन्धरूपो बाधोऽ- 

तीकतैष्यः ;न च तथा चुक्तम , तथा सति प्र्येकपदाथाक्देशस्य 

द्वश्षमे निरस्यसखेन चोदकस्येकत्वास्छुशेष्विषाङ्गान्तरेष्वपि चोदको 

न स्यात्; तथा पदहोमशाख्नेणादवनीयरास्चस्याप्रदरचिलक्षणवाधसी ` 

छृरि पदम इव दोमान्तेष्वप्याहननीयो न ्रा्रुयात्; न च तष्ट 

श्पतमेव तन्न वाध्यतामिति बाच्यम् , शरुसोदिष्व्रा्बाधस्तत्र ठ 

प्राता इति वैरूप्यपरसङ्गात्; यदि" चं प्रमाण्वेचिव्यान्न वाधवैचि- 
च्यं दोषावष््मिति मन्यसे तथापि तह्न प्राप्तस्य बाधोऽश्क्यः 

श्रापकशाखनस्याग्रामाण्यत्रसङ्गादिति प्रसङ्गादाशङ्कथ ; प्राप्तमपि 
इक्यमेव वाधितुभू; न दयतिदेशेन विक्रतिषु भ्र्येकमिदमिद् च 
कतैन्यमिति पदायोः प्राप्यन्ते, करं तु कयंमावाकाङ्क्षिण्यां विङकृति~ 
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दरा्जिराक्रयते। सोऽखणद्राप्ठ्ाधः । शाघ्चप्रदेशेषु तन्न तत्रो. 
श्यत इदमनेन वाध्यरत इदमनेन बाध्यते, प्रतं वृतेन, 

सामान्यं विरषेणेलयादि , तद्राधकविषयं प्राप्रं वाध्यत उताप्राप्र- 

प्नति; न तावत्तत्र श्रतिल्िङ्गादिवदपराप्रवाधक्तंमवः । तथाच 
तद्देव प्रापक्द्य शाख्वस्याभावोऽभ्युपगन्तव्यः । ततश्च 

"तस्यैकत्वाल्ुःशेप्विवाङ्गपन्तरेपपि चोदको न स्यात्, पदहोमवश्च 
होमान्तरेष्वाहवमीयो न स्यात् । अथ प्रप्रप; तन्न, तत्र 

श्रय दिवेषस्यप्रसङ्गात् । एकरूपेण हि वाघेन भवितुं युक्त न 
विचित्रेण । न चषकं शाश्च प्राप्ठ वाधितुम् | उच्यते-- 

भावनायां चेादफन " भरञ्निवप्कुयात्त्" इति धकृतिवद्धावः धराप्यते ; 

दरकृतिवद्धावश्च प्रथाजादिपदिलत्तदवान्तोपकारसंपादन एव संम. 

चरतीति प्रङतिञद्धावक्षाधनत्वं स्वप्रदाथानामविरेत्रेण पथमं प्रती- 

यते; सप्रच प्रतीतिः पश्वात्पदार्यविशेषनिरूपणावरसेरेऽवहन्त्यदिः 

ऊष्णलषु परकरतिवददितुषीकरणद्वासा विशेषग्रत्वासेमवपयालोचनया 

प्येनयागे कुश्कार्यस्य दैरेव रिद्धिपर्यालोचन्रा च मिथ्या क्रियते; 
त ° चापवादाददयनरूपदोषजनिता सवैविष्रयताप्रतीतिरपवाददर्शने 

सद्वि निवर्तत इध्येतावता साल्लस्याप्रामाण्यम् , तस्य विशेषविष्रयता- 

सालपरिकस्पनात् ; एवं सामान्यशाखरस््मयमं सवविषयतयोस्पन्नायाः 

यतीतेर्विशेषक्ष।स्रवशेन मिध्याकरणेऽपि सामान्यलान्स्य विशेषकाः 

ानासिङ्गतिविषयत्वपरिकस्यनान्नाश्रामाण्यम् ; अत्तः प्रथमं प्रातैव 

सर्वविभयताबुद्धिर्बाध्यते मिध्यालरेनाध्यवरसीयत इति दामाद वक्ष्यत 

एव्यभिपरेय समाधत्ते-- यत्त॒ श्ाख्जपरदेशेष्विदखादिनिा । नन्वत्र 
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प्राप्तस्यैव तेषु बाधः । नावर्यसेकररूपेगैव तेन मविनव्यम ; 
वेचिघ्रयमेष प्रमाणबलेन युक्ततरं स्यात् । प्राप्तमपि क्षक्यमेद 
बाधितुमिति दश्चमाथे वक््यते । ' अथ यत्तत्र तत्र-- इद्यादि- 
भाष्यस्य श्रूयादविषयस्वम् '* दिते चाप्राप्रवाधत्ये पराप्रवा- 
~ ~~~ 

५ अथ यत्तत्र तत्राभिघीयत इदमनेन बाध्यत इदमनेनेति तच 

यद्वाप्यते तक्कि बाधकविषयं प्रासतुता्राप्तम् १ किं चातः £ यद्य 
प्राप्तं किं बाध्यते १ अथ प्राप्तं कथं शक्यते बाधितुम् १* इति 
वराघस्य प्राप्तविषयत्वं च न संभवतीति धरापय्य "प्राप्तं बाधकविषयं 

पूवेविज्ञानामिति वरूपः" इति प्राप्तमेव पूर्वविज्ञानं ब्राधकविष्रयमिति 
सिद्धान्ताङकिय पुनः ‹ कथम् ११ इति वाधप्रकारप्रश्मवतायै ‹ सा- 

मान्यस्य कारणस्य विद्यमानत्वात्" हत्यनुमानेनोत्तर्मुक्त्वा ° अथः 

कथं निववृते इव्यनेन प्राप्तस्य कथं निनचरत्तिरित्याराङ्कय (नैव हि 

तच्निवरैते । कथं तदि  मिथ्याविज्ञानमेतदिति प्रल्ययान्तरं मवति ` 

इस्युत्तरं चोक्तं भाष्ये | ततश्च श्रुलादिस्थ्ऽपि वाधस्य प्राप्त 

विषयकत्वेमव भाष्यकदाभिमतमिति तद्धिरुद्धाभेदं प्राप्तबाघत्वाभि- 

चानभित्याक्षङ्कय (-अथविप्रकर्षात्) इति सूत्रावयेवन का~ 

प्रकारस्य दित्वात् (कयम? इति प्रश्नोऽनुपपन्नः, 
तथा विनियोगकारणमूतायाः श्चेतमूखच्छेदनेना!कस्पितत्वेनावि- 

यभानत्थादुत्तरमप्ययुक्तमिलयथंकेन “* बाधस्वोक्त प्रकारत्वाल्पद्नन्म्- 
वन्न युञ्यते | स्थिते चाप्राप्तवाधत्व ्राप्तबाधेऽपि नोत्तरम् ॥** 

इत्वनेन वािकेन भाष्यस्य दुपितस्वान्न तद्धिसेषो दोष इयभि" 
मेव्याई-- अथ यत्तच्च तक्तेयादीति । अलैकदेशिना रि्गादेरषि- 

रोधसे विनियोजकत्वस्यानुभवाद्विरोघसखयकेऽपि वश्वुतो विनियो 
॥ 
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श्रोऽपि नोत्तरम् ॥° इलयनेन वात्तिकेन दुषितम् । -केचनास्य 
दुषणस्य (सामन्यनः प्राचि मन्वाना विक्ञेषमपश्यन्तः स्मरति 
प्रमेषानेषिन्ते पािज्ञाने उयपदिद्निति, विशेषावगमात्तषां ने- 

वतैते ' इति। अनेन न कश्चिदपि परिहारटेशोऽभिष्ितः ! 
नदि विधरकृषटप्राण संनिकृष्ट मणस्पराक्परप्रं उग्रबह्रमपि 

" निर्वैनैयत, यनस्तान्नवर्तकना सनिष्ृष्स्य स्यात् । अतो नेषु. 

1 न चास्य दुषणस्य ° सामान्यतः प्राचि मन्वाना विशेष- 
सपद्यन्तः स्पृतिप्रमोषानभित्तं प्राधिज्ञानं व्यपदिशन्ति, विशेषा. 
वगमात्तेषां निवतेतेः इध्यनेन कश्चिदपि परिहारोऽभिहितः ।-- 

हत पाठान्तरम् । 

जकस्वामावेऽपि साधारणस्य प्रक ददधभूतमन्त्राघारत्वादेरतभवेन 

प्राक्च विनियो जकत्वे मन्वानाः सरन्तः स्रतिप्रमोषानमित्त देषिव- 

खात्तत्तानुष्छेखेन स्मृतिप्रमोषाद्विशषमपश्यन्तः सरणग्रहणयोः समर्थ. 

माणग्द्यम।प्यास्च मेदमग्रह्न्तः स्मरणम प्राभ्तिजञानमिति व्यप्- 

दिश्य म्यवहरन्ति ; स च व्यवहारः प्राप्त एव॒ विकेषावगमान्नि 

वैत इति वासिकेक्तस्य दूषणस्य परिहारं बदन्तीतयाह--फेचनेति । 
अल निवर्तत इतीत्यनन्तरं परिहारं वदन्तीयध्याहाय॑म् । परि््यति- 

अनेन न कश्चिदिति । कचित्तु ८न चास्य दूषणस्य ' इत्यादौ 
पाटः, अन्ते च ८ अनेन करिचत्-' इति नञ्विनाकृतश््च षठो 

दश्यते । तत्न तु नाध्याहारङ्केशः । ° दुषणस्य › इत्येतत्त॒ † परिहार- 

ठेश्चः 2 इत्यनन संबध्यत इति ध्येयम् । न हीति | संनिकूष्टत्रमा- 

णस्य प्र्क्षतया विक्चषाषंमवादशनादिति भावः । उपदेशति ¢ 
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पदेशवाषविद्मसिधानमिध्युषर्स्यते ॥ श्रयादीनामतः षण्मा- 

मेका्थापनिषा तनाम् । पूव पू बत्तीयः स्यादयं चोत्तरोत्तरम् । 

उपेदयाध्यायषदकोक्तवाधविदाभेस्यथः । सूत्राचैस्तर = भ्रव्यादीनां 

समवायि परं पर दुम्, अथं प्रति विनियोग प्रति विषयवि 

पक्षादेति | 

ननु याव।नथंः शद्दृ्नवणानन्तरं प्रतीयते तावानस्य युगप. 

दभिधयां प्रतीयत इति न मूमः एफ तु तत्तःघ्कारिकामे 

ति कमेणवेति न जैमिनिसूजविरोध इति चेत्; तथापि 

"सधि कुरुः इयत्र चिदङ्कुशब्दस्य देशान्तरे सखरीखठ्य का - 

वयवव्रिरोषवाचकतथा प्रसिद्धतेना्षभ्यार्थमतीतेषटलवभिति 
वक्ष्यते तदयुक्तं स्यात्, अन्विताभिधानवादे तस्याथ 

पदाथोन्तरेरनन्विततवेनानमियेयततया व्यखनानङ्गीकार।च्च 

परहीलयविषयसवपरसेङ्खेनापरेल्याज्यतवात् | न चैवमभिदि वान्व. 

यवादे तस्य दोषतवमविसंद्धमिति वाच्यम् , तन्मतेऽपि प्रक् 

रणादिनामिधानियमनाग्यख्जनां विना तद्ध्रतीते, । किंच 

यदि व्य्जना न स्यत्तदानमलाघुरेवादीनां कचि दप्यननुकर- 

रसेन निलदोषता, श्र तिकदुखादेस्तु शङ्गा राननुगुणस्यापि 

रैद्रासुगुणत्वादनियदोषतेति विभागकरणमनुपपन्नं स्यात्, 
रसादीनामभिधेयस्वे सर्वैवरामिधायास्तुल्यलात् । न च 

^ तथा विभागोऽनुपपन्न एवेति वाच्यम् , श्ङ्गरे श्रुतिकटुश्ष- 
ॐ 
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भ ठद्ध्रयोगे सर्वेषाुद्ेगस्यानु भवसिद्धस्वात् । व्यखनाज्खकारे 

तु शङ्गासे माधुयरूपस्रगुणाभिव्यक्तद्रारवाभिन्यखनीयः। 
मायै च सुद्कमारवणांभिव्यङ्पयामेति भवति तन्न शरुतिकदु- 
त्वस्य दोषलम् । सद्र सखोजोगुणः । सर च दीष्याह्मक इवि ` 

* ग्य कानां शब्दानां श्रतिकटुताः न दोष इति भवति 

तस्यानिलदोषना, चमत्कार अननकराङ्चित्कनाया पए्रानिय. 

दोषताभ्रयोजकत्वात् | शिच, "द्वव गदं प्रति शोचनी. 
यतां समागमप्रार्थनय। पिनाकिनः । काच सा कान्ति. 
मती कल्ठानिषेस्सवमस्य लोकष्य च नेवक्तौमुदी ५*~ तपश्च. : 

रन्ती निरिजां प्रति छहनवब्रह्मचारिणो भगवतस्तद्भिपाय- 

परिज्ञानार्थयभुक्तिः । पिनाकिनः समागमभ्यर्थनया 

खा सकलानन्दकरी कन्तिमकत्ती चन्द्रस्य कडा च मकल. 

खोकरोचनचन्द्रिका ठं चेत्युभयमपि धंप्रति शोचनीयतां 

गतम् । पूरं तु चन्द्रकरकैव, इदानी समपि ।- शयत्र 

गूढाकारस्य भगवतो देठ्याशयपरिज्ञाना १ स्वारमगरहणापर. 

स्ताते ‹कपाङ्िनः ` इति पदमेव सवौ कारेणा माङ्गल्य गौलस्वो . 

न्मीलकतया क्षोमाक्हं चतु “पिनाकिनः इति पदम्; ` 

सथा सति शोवप्रकाशचनेन समयिगस्यत्वस्यैनोनभीठनेन भर. 

स्तुतानसुगुणस्वादियन््ीखार्याथ्दोषस्यापि कचिदे नुगुण. ` 

नानिलदोषतेलारं कारिकिरीतिव्यखनानमभ्युपगमे विरुध्येत, 
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(^ भ 

कपालिपिनाङ्किपद्योरभिषेयमगवतुपन्थापने विकेषाभा- 

कात् । न च कपारनंबन्धषेधकस्वमेव विदे इकति 

वाच्यम्, व्य्लनानम्युपगमे तद्रो षनस्याभ्रयोज्ञकत््त् 

अन्यथा पिनाक द्वन्धचोधनेनात्रामि विनेष. छिन स्यत्? 

अत्र कपाद्िपढन घर्मणो भमव्रत एत्रोपस्थिनः कपाठमंब- 

न्धद्रोधो न स्यात्, अतः द्वयं मतं चंपरति तस्य शाच्य- 

ताम ~~; इति ५ वस्य * इयन्ग्द्िशष्यपद्ं निधभैव पटो 

युक्त इनि यन्महिमभद्रनोक्तं तदयुक्तम्, अवयव प्रमुदायशच- 

क्तिथ्यां व्य्खनापमुदुयभक्तिम्यामिव धर्मस्य मयोपम्थ- 

लिममवाद्दियाहुः । किं च वाच्याऽयैः सवौन्प्रतिपन्तनप्र- 
देकल्प एव, उ्यङ्गयोऽथम्तु प्रकरणवक्तृप्रनिपल्तरादिमेदेन 
सिन्नमिन्रप एप्रति विरद्धव मध्या परात्तयोर्भैदेन तत्पतती- 

तथु्रयोगिनोञ्यौपारयोरपि मेद आश्रयणीय इव्यभिधानो 

ठया भिन्ने । तथा हि-- ‹ अस्तं गन; सविता? 
इ्यत्र सू्ोम्तमयक््पो वाच्गरोऽथैः सबन्प्रयविशिष्ट एव । 
ययज्गथोऽथम्तु चौयप्रकरण संप्र्यवम्कन्दनाव्र नर इति, अ. 
भिष्रारेकाविषये त्वभिदग्णप्ुपक्रम्यनामिति, सायं कृत- 
खंकेननायिकात्रषये प्राप्रपने प्रयानिनि, कऋर्मकरवक्तृक्वे 

कपरकरणान्नवतौमह्ा इति, माणवकानां भतिपनतस्वे साध्यो 
क प्वाधरुपकन्यदाम्निति, दूरगमनोन्युखविषये दुरं मा गा. 
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५ 

[क क इति, मोपार्विषये सुरभयो गृहं प्रवेटयन्तामिति; ताषा- 
९४ ७५ ४ [व् [ब [प् क च -तेविषये संतापोऽघुना न सवनीतनि, वणिरिविषये तिक्रेयव. 

स्तूनि संहियन्भाभिति, विरदोर्काण्ठतावक्तृकलत्वे नातो- 
ॐ म भ इश्ापि मे प्रेयानिति नानाविध एज प्रतीयने । अत शव 

-वाच्यव्यङ्गथयोः संश्याभद्ादपि भेदः । रिं च (गच्छ 

गर्छसि चेस्कान्त पन्थान; घन्तुते शिकाः। ममापि 

जन्सं तत्नैव भूयानत्र गतो भवान भ? इन्यत्र 

दहि गच्छमि तदा मरणं मे माति 

तन्न॒ गन्तव्यमिति निषधे उडूपः | तथा न पुन- 
स्तस्याधमसखान्तिकम् ' ह्यत्र चिदघो वाच्यः+ व्यङ्ग्यस्तु 

~ ण 
मन्न | किच 

ठ ५. $ ^ € ५ 
‹ माटयं मुटनाये विचायं कथमायौः समयौदमिदं वदन्तु । 

विधिरिति श्वरूपभेद्ादपि वाच्य ङ्ग्यौ 

सेठया नितम्बाः किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविरासिनी- 
नाम् # ' इलयत्र मंभयरूप। वाचक रीतिः; व्यद्वश्रतीतिष्ठु 

यदि विरक्तो वक्ता तदा भूधरमंवन्धिनां मनूनां सन्यस, 

-यदि भृङ्गा वक्ता तदा कामिनी वंबन्धिनां जनानामिति 

निर्णयाशिपिकेति प्रतीतिवैषचिश्यादपि तयोरभेदः} कि च. 

"कथमवनिप दुर्पोऽयं निजातांमघारादलनगङितसू्र विद्धि 

घां स्वीष्ता श्रीः । ननु तव निहताररप्यस्रो किं न नीका 

छिदिवमपगतङ्खेषेमा क्ीसिरभिः ॥~ दहे तृप, निक्षिष- 
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% +. खद्धकारालण्डितमूध्नौ विद्धं छक्ष्मी. स्वौकृतेययं दैः 

कथम् , क्रिमिति दप्य्नि १ यत्तस्तव वष्ठमा ्ी्तिरपगत'ङ् 

रयि तैरपिवं नीता :- इलयत्र निन्द वाच्या स्तुतिव्येङ्येवि' 

स्वष्पमेदादपि तौ भिन्नौ । किं च प्रथमं वाच्यप्रतीतिः । 

पश्चाग्यङ्ञयप्रनीतिरिति प्रतीलयोः काचत्रेशादपि तयोर्भेदः |. 

तथा शष्दैकाश्रयाभिध। शन्दैकदे त्रतदथैवणेर चनाश्रया व्य- 

खनेया्नयमेद्ाद्भिषातो भिन्ना ठवज्ना । तथा शब्दा 

थोजुश्षासनज्ञानमत्रेण वाच्यप्रतीतिः, प्रकरणादि सदहायप्र- 
तिभाविकेषभधीचीनेन तादशक्ञानेन उयङ्ग्यपरतीतिरिति 

प्रतीनिकारणमेदादमि तयोर्भेदः । फं च वाचकश्चब्दः 

प्रतिपत्तरि प्रतीतिमाच्रमाधाय ता्मन्बोदतखन्परबहारमात्रे 

निभित्तम् , व्यज्ञकम्तु चमच्छरतिमाधाय बिद्ग्त्वेयपदे- 

शतु भवतीति कायंमेदाव्पि भेदः । तथा (कस्त व ण 

होइ रोमरो दटूहूष पिभ खन्वणं अहरं । सममरवदुमु- 

ग्बाङ्णि वारिञवरामे सपु एष 7 -- कस्यवा न 

भवति रोषे दद्रा प्रियायाः सन्रणमधसम् | सश्रमरपद्या- 

प्राणश्चीङे वारिचवामे सहस्वदानीम् ॥ उपपतिना खण्डि. 

वाघरां कोचति स्रि सश्रीपनःनच्छति नति तद्जान- 

द्या इव कश्याश्िदिदग्धायास्तदवदयपरिहिरार्येयमुक्तिः । प्रि- 

यायाः सव्रममघरं दृष्चा कस्य वा रोषो न भवत् १ जडस्यापि 
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भवेदेव । वारिते निवारणमायामपि वामे प्रविक्रूखक्लालिनिः 

सप्रति भतुंदपाङम्मपरम्परां सहस्व ।~ इ्यत् वाच्यं नायि- 

काविषयमेव । व्यङ्ाथैस्तु दास्या अपराधोऽस्तीति नाय- 

कविषयः ¦ तथा प्रियाया एवाघरं दद्रा रोषो भवति न 

स्वभ्रियाथोः, तथा चन चं खयानन्दो विधय इति सपन्नी- 

विषयः ¦ था भ्रमरेण वृष्टाधसेयं नते प्रियेण, अतोन 

त्वया मन्यु; कार्यं इति मपल्लीविषय एव । तथा यतत इयं 
प्रिया ततोऽनया विना नायं जीविष्यतीति ज्ञात्वा मया 

समाहितम् , तन्न सयान्यथा कायौ मतिरिति प्रतिवेजिनी 

विषयः , तथाद्य मया यथाकथंचित्तवायमपराधः समाहितः 

इतः परं सापराधया न मवित्तव्यभिति सखीतिषयः | 

तथा स्फुटोऽप्ययमपराधः समाहितः, इतः परमपि 

यथेच्छमविनये छृतेऽपि परिहरामीति सखीनिषय एद । 

तथ मयायमपराधः समाहितः, अवतीभिस्तूष्णीं सित- 

मिति सरूपरन्तरविषयः । तथा कथचिद्धुत्ा स्मा- 

हितम्, इतः परमेवं भरकटतरमविनयो न॒ कायं इस्युषप- 

तिबिषयः । तथा युक्यैव सयायमपराधः समाहित इतिं 

स्वत द्रध्यरूयापनं सख्य) दिविषयः ।- इयादिविषयमेदादपिं 

तयोेदः । यदि चैतं विषयमेदादिविरद्धकारणे सल्पि बा. 

खयग्यङ्गधथयोरमेद्ः स्यात्तदा तीच्पीतादावपि भदे न स्यात्। 
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ख्व च~ ‹ अयमेव हि मेदो भदहतु्बा यद्विरुद्धधमीभ्याषः 

कारणभेद्श्च ` इति ; छि चाथेवतामेन कन्दानां वाचकस्वं 

निस्थेकानां बणेर्चनादीनामपि व्यश्खक्तति न बाचकत्व- 

मेव व्य-खकत्वम् । ̀ किं च । यत्परः शब्दः स शब्दाथैः 

इति न्यायाद्यत्र सास्पयविभ्रान्तिः स शब्दवाच्यं इति. 

हि व्यद््थम्याप्यभिषेयता भवतोऽभिमत्ता | तथा सति 

« चागीरकुडुङ्कटौण--- ! इन्यादच पुन्दरोदाहरणे वायो 

पस्कारा्थं व्यङ्कयम्थमभितयञ्य पुनश्चमत्कारकारिभ 

वाच्धरा्थं एव त्पर्य विश्नास्यतीति तत्र॒ व्यङ्कया- 

येष्य तात्पयैविश्रान्तिस्यानस्वामावेनाभिधतिषयस्ापरंभ- 

वाद्धवततापि अ्यज्खजनाविषयस्वमङ्गीकायमिति घपिद्धा च्य. 

लना । ननु एवमपि सश्चणाविषय एत्र ठक्यार्योऽप्तु । 

वथा हि--" प्र्याखूयानरुचेः छृतं प्भुच्वितं भीमेन ते 

शश्षपरा सोढं तचे तथा खया कुख्बधूधेत्ते चथा चौचिकतीमू । 
व्यर्थं संप्रति विका धनुरिदं स्ग्यापद्ः साक्विणो रामेण 

प्रियजीवितेन तु छनं प्रस्णः प्रिये नोचितम् .*-- इवं 

माया सरीताहननं भ्रवत्रतो भगवतः प्रङापवचनम् । हे प्रिये 

जानकि) भ्रद्याख्यानपरायस्ते भीमेन सखीववेऽप्यकरुणेन 
(क) 1 

रावणेन नमुचिते छतम् । तच्च॒निहननमपि तथा त्वया 
फ ~ ५ खोदं यथान्यः इख्दधुरोचितीं धत्ते ¦ बहे जानकी अशु 
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चेतमाचरिवतीति श्ावन इति यावत् सखदापदः साक्षिणा 
भ, [१ ^ ५ वृथैव धनुर्बिश्रता प्रियजीवितेन प्राणरक्षणमात्रपरेण रामेण 

तु प्रभ्णस्तव मयि यस्म तस्योचितं न छतम् । ~~ इयर 

[न 

रामपदेन केतवसहवसवं पुरुधकारपराद्शुखलवं च लक्षणया ` 

गस्यते तथा कामं सन्तु ददं कठोरहृदयो रामोऽस्मि 

स्र ष्हे' इलयत्र तु रामपदेन राञ्यधंश्ादिष्ेशखहतया 

परयोदायुदीपनकृतवाधासष्ष्णुसम् । रामोऽसौ सुऽनेषु 

विक्रमगुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम् इदयत्र छोकातिशायि- 

पराक्रमनिधित्वं रामपदेन लक्षणया गस्यते। तथा च 

रामपदरुक्षणीयार्थोऽपि नानासवं भजते | तथा तारश्च 

कषुणीयाथौववोद्धरि विदग्ध इति व्यपदेशश्च भवति । ताह- 

शठक्ष्यावगमश्च वाच्यवश्न कवरं शन्दायत्तः, किं तु ञ्य 

ज्गथत्वाभिमतवद्थौ यन्तश्च, शकयाथेप्रसीयनन्तरमेव तदु 

स्यत्तः भरकरणादिखापेक्षशचेति रष््यमाणाविरेकेण व्वङ्गवाथौ- 
्खीकारो न युक्तः ।-- इति चेन्न । रामपदेऽपि स्य नयैव 

तन्तदथेप्रतीतिरिव्युक्तम् भस्तु वा रक्षणया प्रतीतिः) तथा- 

पि यथा नाना्भैशब्द्लेऽभिधेवस्य नानासेऽपि संकेवभदह- 

विषय एवाथो निथमेन प्रतीयते नान्यः, तथा रक्चषणीयाथंस्थ 

नानासेऽपि सुख्या्थैनियवसंबन््येव प्रतीयते; न स्वानियत्त" 

खघन्ध्यपि । प्रतीयमानस्तु नियतसंबन्धोऽनियतसबन्धः 
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सरंबद्धसंवन्ध.य प्रकर्णादिवि शेडवश्ेन द्योत इतति व्यङ्कथभ्य 

अ्वेस्य न छक््यता । यद्यपि चाविदद्षितवाच्यष्वनौ कथं 

चिद्वक््यत्वशङ्क।वतरति, तथापि विवद्धिवान्यपरवाच्यध्वनौ 

कथं ठक्चणागद्का सख्याथेवाघामावात् १ यथा ~ ‹ अन्ता 

स्थ णुम जई एत्थ अहं दियं पुखोषएहि ¦ मा. पिभ 
रात्तअन्धञअ सेज्जाए मह णुमल्निदिचि ।॥-- शश्र शेते- 

ऽत्ाहं दिवसं विलोकय । मा पथिक रात्यन्धक श्ञय्याया- 

मालयोः शयिष्यते ) अत्र ° मह ' हइलयाक्योरिलयर्थे, ममे. 

स्येकवचनरवे शङ्क वहत्वात् । है रात्यन्धक, भावयोः 
शय्यायां रात्रौ शयिष्यते । तच्छृ र् शेते । घदमत्र । 
दिव स्रभिल्यलयन्तसयोगे द्वितीया ¦ सर्वं दिवस परय | 

मनेन दिवद्वऽप्यन्यन्न न गन्तठ्पम् , मिथो सुखावलोकनेन 

दिन पतिनाहयाेति द्योलते ¦ आवयोः छय्यायां क्षयिष्यस 

इयनेन मम चछय्यायामेवागन्तल्यमिति उयञ्यते | --अत्र 
सख्याथेबाधामावात्कथं लक्षणा न चात्रापि तास्पयौनुप- 
पन्या उक्ष्णा खादिति वाच्यम् । न श्चव निरूढलक्षणा 

येल फं न कर्प्येत । एष तु फल्डष्चणा। फं च व्य खनां 
विना न अरतीयेतेति प्राकप्रतिपादितम् ; शिच यथाभिधा 
संकेतग्रहसपेश्चायमववेधपति तथा ऊश्रणापि युख्यायेवाध- 
सख्याथसबन्धभ्रये जनस्तपिक्षैवा्थसवनोधयति । यव ण्व सा- 
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वेष्वतयाःभिघाप्राया, अत . एत्रायिधापुच्छभूता सेलयुच्यते ! 

च्यञ्लनातुन तथेति न छश्चया तस्या अन्यथासिद्धिः | 

अविवक्षितवाच्यघ्वनावमि छश्चणात्मकमेव भवननम् । 

तचाथौन्तरसंशमितवाच्ये (स्वामि बाध्मिः हय 

तरचमिपद्स्योपदेशे लक्रणा । उ्यङ्ख्चं त्ववश्यालुष्ेयत्व- 

भिस्युक्तम् । * उपछरतं बहु नाम इत्ययन्ततिरस्कृत- 

त्राच्वेऽप्युपङ्तमिदयादेरयुषछ्त्वादौ छश्चणा | पवमपका- 

रिण्यपि सया पदषं नोच्यत इति सरस्य महत्त्वं व्यङ्घ्य. 

भिल्युक्तम । किं च ॒विवक्षिततान्यप्रताच््येऽप्यभिधामूखते- 

सापि व्य्लनप्रवृत्तेटेश्चणानुगसस्वमरेव तस्या न सेभवर्त,ति 

ङतो रक्षणान्तमौवः १ किं चाकाचकवणौनुख्रेणापि व्य. 

स्माया, ददोनात् , किं बहुना; नेत्रननिमागावदलोकनचेष्टादि- 

गततेनापि प्रसिद्धेव्मानुल्ारितैव नास्ति; दूरेऽभिधानुसा- 

रितानियमः; दुरेतरां छक्षणाचुसारितानियमः; दुरतमां 

र्धणान्तभोवः । तस्माद्भिषालक्चषणात्मकन्यापारद्वयाति- 

रिक्तो ष्वननव्यश्जनादिपयौयो व्यापारो नापहवनीय 

एब । ननु-- स्यङ्गयत्वाभिमते सतत्र त्वयापि तात्पर्य 

तराच्यम् । न च . ; वागीरक्रुडुङ्ग--* इव्याश्चसुन्दर 

श्ये व्यज्य न तात्पयमिल्युक्तमित्ति वाच्यम्; त. 

तपि तासपथैविश्रान्यमावेऽपि व।त्पयंस्यावेश््यास्युभयत्वात् , 
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भन्यथः वृ्त्यन्तरकल्पनालुपपन्तः । भतस्तारयमेव श्यापासे 

ऽस्तु, छतं व्य नया ।- इति चेन्न | तास्पयंस्य वृत्तिषद्- 

कारितैव न तु खतो ब्त्तिकायंकारिता, तथा सति रक्षणो. 

च्छेद्धरसङ्गात् । तस्मरात्तास्ययैभिन्नापि उ्यल्लना नापहूवनीया | 

कि चैवमाभरेधायां नान्तभेवति, ८ अत्ता एत्थ) इलयादौ 

वाच्यसंबन्धिप्र्यायकत्वात् । नापि लक्षणायाम् । तथा दि- 

° निवरीअसण् लच्छी बहुं दद्रुन णाहिकमह्थं । हरिणो 

दाहिणगथणं रसाडर। स्यति थक्तेड ॥!--विपरःतरते लक्ष्मोत्र- 

ह्याण दृषा नाभिकमखूस्थम् । हरेद॑क्षिणनयमें रसाञ्कला स्वदि ति 

स्थगयति ॥ ठक्ष्भीहेरेनौभिकमङस्थं ब्रह्माणं दृष्ट बिपरीत्तरते 
रघाङ्करूभिडाषाद्ुखा स्लाछुखा वा हरेदक्षिणनय श्चटिति 

पिधत्ते ~ इयत ह स्पिदेन दक्षिणनयनस्य सूर्या प्रतीयते । 

न हि डक्षणायां पदान्तरेण पद।न्तरेऽथौन्तर पतीतिभैवति । 
तथ दक्षिणनयनं पिघनत्त इलनेन सूयैखास्फुरणम् , तेन 
च नामीपद्यसंकोचः, तेन च बरह्मणः स्थगनम्; तेन च 

सभोगस्वान्छन्यमिति परम्परादंबन्धिनोऽपि प्रतीयन्ते । 

न हि लक्षणायां तसवसील्यिमिधारक्षमाभ्यां सिन्ना 

व्यज्चनाङ्खाका्या । येऽपि ' सलं ज्ञानम्-' इलयादिः- 

जाक्यमेव वाचकम् , अखण्डाकारवृत्तिवे्यम द्वितीयं हिव 

वाक्याथ इति वदन्ति, तैरप्यिद्यादश्चायां टौकिकवाकषयेषु 
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पद्पदा्थव्युतपन्तर्वाच्या, अन्यथा व्यवह्।रमान्रोच्छेदभरस- 
गादिति तत्पक्षेऽपि ' निःशेषच्युतचन्दनम्' इलयादै 
वभ्यादिन्य्गय पवेव्यङ्गाकायम् । येऽप्यखण्डया बुद्धया 

वि श्रामो वक््यस्फोट एव वाक्यार्थो वाक्यमेव वाचक 
न पदति बद्न्ति तेश्रामज्ञानविङुभ्मितमेव तथा केल्प- 
यम्, पदपदाथैव्युलपत्तेरनुभवसिद्धत्वेन पदस्यावाचकत्वो- 
कलसंमवात् । अतसतैरपि (निः्चेष--' इल्याद्वधमादि. 
पदानां व्य खकतवमकामेरप्यज्गीकाय॑म् । तदयमत्र निष्कर्ष; 
-- व्यज्गय)पस्थितिहिं न छश्वणया संभवति, मुख्यार्थवा- 
घाद्चभावेऽपि तदुपल्ितेः, मुख्या्थेबाधस्थकेऽपि प्रयोज 
विना छक्षणाया असं मवेन प्रयोजनस्य व्यखनातिषयत्वाव- 

ध्यभावात् ; प्रयोजनस्यापि क्ष्यते प्रयोजनान्तरकस्षना- 
पत्तिरियनवस्थे्युक्तं श्राक् ; परम्परासंबान्धिनि व्यङ्गे 
ढष्षणानुपपत्तश्च । नाप्यभिधया यङ्गघ्रो पस्थितिः, स्वरूप. 

काछाश्रयविषयंख्यादित्रिरद्धध्मस्वेन वाच्यव्यङ्ययोरै- 
क्थायोगात् । ‹ भद्रारमनो इरधिरोहतन।ः-- ' इया. 

दिश्चन्दशक्तिमूलध्वनावमिषाया नियमनद्प्राकरणिकपद्ा- 
थंनोपमादौ संकेताग्रहाद्रषदेश्चपूवस्वेन प्रागनुपस्थितेः 
संशटेतग्रहाविषयत्वास्करणादि सहायापेश्चानियमातर नाभि- 

धया व्यङ्गथोपरिथतियुक्ता । न च भरकरणादीन।मकल्दतक्र- 

1९, 94 
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स्यन्तरसहकारितवकल्पनाद्रर कटप्राभिधाखदहकारिरकस्थच- 
पभेति वाच्यम् ; अभिधाया अर्थोपस्थापकरत्वकल्पनादश्चायां 
भकरणादीनां तरघ््कारित्व न क््प्रमित्यत्रापि तत्छषटु- 
कारित्वकस्पनं न युक्तं स्वमातभेद्प्रसङ्गात्, जन्यथा 

मुख्याथेवाधद्ौनामपि वत्लदकाित्वकत्पनन रंष््योष- 

स्थितिस्ंमते छक्षणापि न स्यादेति दिक् ॥ अद 

ठ्यक्तिषिवेककृतः-- भनन्यङम्य एवार्थे बृत्त्यन्तरकरपनं 
युकम् । प्रष्ठते चानुमानदेव व्यङ्ग्योपस्थितिखंभवान्न 
दुस्थन्तरकस्यना युक्ता । तथा हि~ न॒ ताचदिद्टासंबद्धो. 

ऽर्थो व्यञ्यतेऽतिप्रसङ्गयत् । मत॒ एवानियतघबन्धोऽपि न 

व्यज्यते । पि तु नियतसंबन्धवत एव व्यक्तिरिति 

त्वयापि वाच्यम् । ततश्च नियतस्रंबन्ध्पव्यातिमद्ा' पक्च. 

सपश्चघततवविपश्चभ्यावृत्तत्वाट्मकरूपव्वयवता लिङ्केतैव च्य. 
जधाथौनुमितिरुव्प्ते । यथः!--- ° भम धर्मि वीख्ध 

खौ सुणभो ञ्य मारिभो तेण । गोलावरिकच्छकुुङ्ग. 
वा्धिणा द्रिभद्नीदेण ॥ 7. चम धाभिकं विस्लन्धं ख ञ्ुनक्म- 
ऽथ मारितस्तेन । गोदावरीकच्छङ्ङुङ्कवादिता दृपतर्विहेन ॥ 
इयं संकेतनिकुख इघुमाध्थिनो धामिकस्य अमणनिशर- 
णपरायाः सखेरिण्या उक्तिः ¦ हे धार्मिकः, यस्ते ओीदयुस्छद- 
मकारषीरप् ञयुनकस्तेन यः पूव कणौकरिकया श्रुतसेन 

ट 

। 
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गोदावरीनिङख गूह बतेमानेन दपिषेन मारितः । वदि 

सल्धं शङ्कां विना श्रम । पापतरे छोट् । वि्षल्धघ्रमणख 

प्राप्ठः कार इति यावत् । ~-अत्र गोदावरीतीरे न अभि. 

तठ्यमिति यत्तव यङ्गच्सवेनामिमतं तदहे शुनकनिचृ्या 

"विधीयमानेन स्रपम्रणेनालुमानादेव चिभ्यति | नच गृहे 

भ्रमणं गोद्ावरीतीरे भरमणामावें कथसनुमापयद्धैयधिकर- 
ण्यादिति वाच्यम् । गादावरीतीरवातिरिद्क्ृतश्चुनकानिध्रस्या 

गृहे भरमणभ्रतिपाद्केनानेन वाक्येन गृहे युतनिवरत्तिवद्व- 

इवरीतैरे सिघद्धानोऽपि प्रतिपाद्यते । ततश्च गोदावरी. 

निङ्धखा भीरघ्नरणायार्यो भयकारणवत्तवात्; भीरुश्च. 

परणायोग्यो वा सिदाक्रान्तत्वादिति वातुमानप् । अत्र 

सास्मेयभयाद्पि भ्रमितुमघ्रभवन्कथं पश्वास्य्षचारो. 

चिते देशे परिश्रमेरिति भिहवखेस्य शचभीरुश्रमणा- 

योप्रयत्वसाघ कत्वं संभवतीति ध्येयम् । यद्यद्धीरश्नमण- 

योग्यं तत्तद्धयक्ारणरहितं यथा गृहमिति व्यतिर्कव्या' 

पिप्रदद्यनपरं पूर्वाम् । गोदावरीनिङ्खश्च मीसधमणयो.- 

ग्यताव्यापकभयकारणराहियविरद्धमयकारणवान् , भतो न 

भीदश्नमणयोग्य इयतुमानादरोदावरीरीरे न भरसिचन्यमिति 

द्धेः & व्यज्नया १ --इयाहुः । तदयुक्तप । मीष्षरपि 

शुसे; धमो निदेशेन कान्तानुरागेण निषिलाभनिश्वयंन 
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बा घलयपि मयकारणे श्रमयेव । रतश्चोट भर पणक्रारण- 
[+ ना ^ वा, का, व (क्का, 

राहिस्यमन्रोपाधिरिष्यमेकान्तिको हेतुः | छुनकस्पश्चादोर्ति. 

िद्धतया ज्युनकाद्विभ्यदपि कश्चिद्धीरत्येन सिहान्न बिभेति । 
कि 

अतग गो द्ातरीङ्कुलश्च भीरुश्रमणायोग्यः लिहवत्वादित्ि 
(५, [ ११ व । [१ (न 

हेतुरपि व्यभिचारी । यदि च द्युनकाद्विभ्यतोऽपि धार्मः 

कस्य वीरत्वेन सि्सृगयौस्सुक्ये निश्चिते गोदावरीकच्छ 

नैतद्धमणयोग्यः सिह वरवादिति प्रयुञ्यते तदा स्ध्यामाव. 

ठयाप्रचया विरुद्धता । नतु रीकच्छरश्चमणं भयसराधर्न 

भयकारणवदेशायिकरणकश्रमणत्वादिलेव साध्यते, तथा च 

नोक्तदोष इति चेत्; तथापि गोदावरीषीरे यिहसद्धाबः 

भरयक्षादलुमानाद्रा न॒ निशितः फं तु वचनादेष ॥ 

वचनजन्यक्ञानस्य च वक्षतुराप्रतवसंदेदेनाभरामाण्यश्च- 

क्ास्कन्दितित्वेन संदिग्धान्निद्धो हेतुः । नस्वुतस्तु तत्र 
५ 

सिहाभावे निथितेऽप्येत्तार शविद्ग्धवाक्यान्तन्च न भ्रभितव्य 
[क भिस्येतदाश्चय इति विद्ग्वैरुभूयमानत्वेन नासुमानशङ्काव- 

काश्चः। तथा । निःरोषच्युत्वन्द्नम्-' शादो यानि 
चम्द्नच्यवनादीन्युपमोगचिह्वतयोच्छानि तानि स्नानादिका- 

रणान्तरसाधारणान्येतेति अयाप्त्यमावाद्गरैकान्तिकस्या न 

कर्थेचिद्पि लिङ्गक्रियया दुतीसंभोगमवबोधयन्ति । य्य 
चन्दनन्यवनादेः संभोगास्ताधारण्यं प्राकमतिपादिततं तथापि 
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पर्चतवाक्यान्तसखय संमोगव्याप्यतावच्छेदकरूपेणानुपरस्थिते- 
नानु मापकल प्भवः न चैवं नियतसंवन्धापरिज्ञाने व्य 
कत्वमध्यनुपपन्नमतिप्रसङ्गादिव्युक्तमिति वाच्यम् , अधमप. 

दसहायतयैव तेषां उ्यज्चकलाङ्गकारेण नियत्तसंबन्धाभतऽ. 
भ्यतिप्रसङ्गामावात् । अत एव वाक्याथौनां सर्वत्र वक्तरादि- 
वैशिष्ट्यज्ञानोपद्ितानामेव व्यखकसमुक्तम् । नलु तहि 
यथाघमपद्ाथसदकारण चन्दनच्यवनादीनां व्यखकस्वं त- 

थानुमापकत्वमपि स्यादिति चेन्न; अधमत्वस्यात्नानिधया- 
त्मक्तवाक्यस्य कुपिततकामिनीवचदकत्वेना था व्यभि चारिता. 

निश्चयात् , न चैवं संदिग्धन्यापिपक्चघर्मताकेनाधमपद्रथने 
ठ्य ल्नमपि कथामिति बाच्यम् , व्यक्तिवादिना बंभाव्यमा- 

नादेव तादश्चाद्थोदर्थान्तरप्रवीतेरनुभववदेन स्वीशारादनि- 
प्ितत्वं व्यश्लनायां स्ाधकत्वमेवावङम्बत इलयनवश्यम् ॥ 

ति श्रीदन्तिचोतिदिवाप्रदीपाङ्कसाथिचिद्धिश्वजिद तिराच्यानि- 
सल्यमङ्गकरवरयेटश्रीनिवासदीक्षिततनयस्य कामाक्षीगर्भ- 

संभवस्य श्रीमदघेनाशीश्वरदीक्षितयुर्चरणसदजत।लम्ध- 

विद्यवशब्यस्य श्रीराजन्ूडामणिदीक्चितस्व कतै 
काव्यदर्पणे ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयसंकीणीतर्णयः 

पञ्चम उल्लासः ॥ 



ष्ट उछसः ॥ 
[1 

 अथावसरसंगला पित्रमेदान्दशेयन्पू्ोक्तमुभाषते-~ 

अव्यङ्यमपि यचारु तत्कान्यमधम मतम् । . 
छब्दार्भवचिवमेदेन तद्धिपेति पुरोदितम् ॥ 

यद्स्यङ्कथमपि चारु गुणलकारथुक्तं तत्काल्यमघमभम् ) 

तश्च काय्यं शस्द्चित्रमथेचित्नं चेति द्विविषमिति प्रथमो- 

दास एव अतिषादितम् ॥ २६५ ॥ 

नन्वेवं पुनरारम्भवरैयथ्यमिदयत घाद-- 

शब्दस्य तच्च प्राधान्ये चान्द्चिन्रसुदाह्तम् । 
अथस्य तच्च प्राधान्ये स्वथेचिच्रमिति स्थितिः ॥ 
तज शब्दाथयोमेष्ये शब्दस्य शब्दालंकारस्य प्राधान्ये शब्द् 

चित्रमथेस्याथौरंकारस्य प्राधान्ये स्व्थचिन्रामिति स्थितिः । 
एवं च प्रथमाष्वासे ' स्वच्छन्शोच्छटत्--- इयादौ यत्र ना. 

यीकंकारसतत्र श्ष्द्चित्रम् , तथा यत्र ‹ विनिगतं मानदम्- 

इलयादो न शम्दहंकारसत्राथेधित्रघुदाहतम् । शद् तु यत्रो- 

भयोरपि चावस्थितिस्तन्र कथं न्यवस्थेदयाकाष्ायां प्राधान्या. 
पराधान्याभ्यां व्यवस्थेति प्रतिपादनार्थं पूनसस्म्भः । 
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ल चेयं व्यतस्थापि पूर्वमेव क्रियतामिति वाच्यम्; तत्र 
काव्यत्ैविभ्यकथनमात्रस्ैव प्रस्तुतत्वेन रद्धेदप्रदर्श॑नस्य तत्र 
भा घङ्किकतयोक्तन्यवस्थाकरणस्यानवश्रर दुः स्थत्वात् । इह तु 

प्रघ्ठावसरतया पूर्वोक्तमनुश्च व्यवस्था क्रियत इति न पुन. 

,राररभवैयथ्यंमिति भावः + ३६८ ॥ 

कै च रूपकाद्योऽथौखंकारा एव कान्यशोभावहा 

इति ' केचित्, अनु प्राघ्ादयः शब्दालकारा एव॒ तथेयपरे । 

तत्ैकेकपक्षोपक्षेषपानुरुण्याकायोष्ासेोदादरणद्वयम् , यतः 

८ खच्छन्दोच्छलत् -- हयत्र न॒ कदाचिदथारंकारशङ्का, 

८ विनिनैतम् --' इदन्न च न शन्वाङकारशङ्का | एवं च 

भतदयेऽपि पूर्वोक्त द्विधा विभागोऽलुपपन्न इति शङ्कानिसय- 

साथे; पुनरारस्म इलयभिप्रेयाह-- 

अलंकारान्थंगतानेके चब्दगलान्परे । 
परटुर्नियामकाभावात्ते भवन्त्युजयाश्चिताः ॥ 
अर्थवत एव शब्दस्य काम्यत्वं त वु शब्दुमान्नस्य, मरदैल- 

शलदादेरपि काव्यस्वभरषङ्कात् , अतोऽथेश्ुखानवेक्षिणः श. 

ब्दस्य न काग्यत्वं किं स्व्थध्यैव । ततश्च काल्यशोभाकरा 

अकारा अथैगता एव वाच्या इति रूपकादय एवार्कारा 

नाचुप्रा्चाद्य इयेके प्राहुः । अपरे तु शब्दलुपस्धापितस्या- 



३५६ काव्यद्ैणे 
॥ 

स्य चमत्कारकारित्वामावेनावक्धियकत्वाछष्द् एव कान्य. 

भिति दोब्दश्चिता भतुप्रासादय एवाकारः न त्वथेगता शूष. 

काद्या इलयाहुः । वस्तुतस्तु शन्डवच्छिन्नोऽर्थोऽथोवच्छिन्नः 

शब्दश्च काव्यम् , न त्वेकेकमान्नं विनिगमनाविरहात् । छि 
च उ्यङ््यप्रतीलनुद्ुरूमव कान्यम् । व्यक्यप्रतीयतुङकृरता , 
दे शब्दाथयोस्तुस्येति शब्दाथावेच क्यमिति प्रतिपादितं 

राक् \ ततश्च शब्दातधरिता भनुप्राघरादयोऽथोशिता रूपका. 
दयश्चाङकार इति त्वम् । तदुक्तम्ू-- ! रूपकादिर ङ्क - 

रस्तस्ान्यैवेहुधोदितम् । न कन्तमपि निभूषं विभाति 
वनिताननम् |. रूपकादिमलंकारं बाह्ममाचक्रते परे । सुषा 

तिं च व्युत्पक्ति वाचां वाङ्छन्तयरुकृतिम् ॥ तदेतद 
सोशब्द्यं नाथैच्युत्त्तिरसदशी । शब्दाभिधेयाठंकारमेदादिषटं 
दयं तु नः 4 इति । अयमर्थ: -- सस्य कान्यस्य रूपका. 

दिरेवाङंकारो नाघुप्रा्ादिरिलन्येवहुषा कथितम् । ननु 
न्यङ्गयमभूतरसाुगुण्ययुक्तस्य शब्दस्य किमरंकारै स्यतत 
उक्तम्-न कन्तभ्फीति । यथा स्वतः कान्तमपि ताटङ्कादि- 

मूषणाभवि कन्ताश्रुखं नातीव शोभते तद्ननिरकंकारं कान्य- 
सपीति काव्यश्ोभातिश्यार्थमलंकाशद्र इति मावः | 
अथ शब्दालकारवादिनां मतमाह-- रूपकादिमर्थाङकारं 
वाद्यं काव्यवहि भूतमेव परे वदन्ति, शाग्दस्यैव कान्यसवा- 
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दिति भावः| सुवन्तानां तिङन्तानां च विकेषेणोर्पत्ति 

तत्तद्भिच्छिलयनुगुणतया निवेशनम्, असु परासरादिकपिति 

यावतत् । वाचां शब्दातमकानां काञ्यानामङकृतिमाचश्चते | 

स्वम तमाह -- तदेतदिति । वदेनत्पूपां तिडां च निबेशनं 

सोभ्य सुक्षब्द्तवम् । शब्दारंकारमेवेति यावत् । घाद; । 

` अथैनां रूपकादीनां विनिवेशनं तु नेदक्ष न शब्दारका- 

रात्भकम् । अतो विनिगमनाविरदाच्छह्दाङंकारोऽथौलंश्ा- 

रश्धेति द्रयमप्यस्माकं काव्यशोभाकरल्यनेष्टमिति । तस्मा 

हूयोरपि काव्यशोभाकरतेनावरियकर्बान्न विभागानुपप- 

्तिरित्ति मावः । राब्दचिन्नं यथा-- ।प्रथममरुणच्छाय- 

स्तावत्ततः कनकप्रभस्तदमु विरहत्तास्यत्तन्वीकपोरतल- 

द्युतिः „ उदयति ततो भ्वान्तध्वेखक्षमः क्षणदासुखे सरस. 

विलिनीकन्दच्छदच्छविगगलाल्छनः॥ ` --भन्रोत्तरा्धे तद 

इति पदं सरसबिस्िनीयमेन संवध्यते । स्र केव व्यज्ख. 

र्नसास्याद्ुत्यनुभासः प्रधानम् , तस्याच्न्तनिवाहात् ; उप. 

माङकारश्त्वप्रधाचम् ; तस्य कचित्कविद्धिच्छदात् ॥ अत्रा 

थचिन्नं यथा-~ (ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नान्तः 

क्षोभाय पक््मकदृशामल्काः खरश्च । नीचाः सदैव 

खविलासमदडीकप्ना ये कार्ता कुटिरूतामपि. न यजन्ति ॥ 

-ये नीचा भर्वाकस्वभावास्तुच्छश्चीलाश्च घविकासं ससंभ्र 
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चाटीक्प्रा ठलाटङभ्नाः सौजन्यनटने नानृतल्प्नाश्च मे 

कररता नीलतां मलिनहृद्यतां च कुटिलतां चक्रां 

शूढविप्रियकास्तां च न सजन्ति, ते पक्ष्मल्ट 

श्ामल्काः खख हष्टमत्रा भपि कस्यान्तः- 

क्षोभाय न भवत्ति ।-- इयत्र द्रयोर्नीचत्वायेक-. 

गुणान्वयात्क्षोभकरणर्वैकाक्रियान्वयाच्च कषपरिपोकितः 

खमुच्चयादकारः प्रधानम्, आग्न्तनिर्वाहात् । भनुप्रारस्तु 

कचित्क चित्सन्नप्यनिषहादप्रधानम । नतु शब्दचित्र चन्द्रो. 

दयस्य।टीपनस्याथेचित्ने च कामिनीरश्चणस्याङम्बनस्य च 

वण्यंतया शरङ्गारो व्यङ्य इयव्यङ्ग्यखाभावात्कथमत्राध- 

मक।ञ्यत्वरभिति चेत्; तथापि स्फुटं रखस्यानुपरम्भाद्व्यङ्. 

ग्यत्वम् , अरफुटन्यङ्ग्यत्मेवान्यद्ग्यत्वमिति प्रिव प्रति- 

पादितस्वात् । अस्फुटसं च बिवक्षानारूढत्वम् । यदाह 

° रसभ।वादिविषयविवक्षाविरहे धति ¦ अछंक(रनिवन्धो यः 

ख चित्रविषयो मतः ॥› इति । भत्र व्यङ्ग्यश्च विवक्षवि- 

चयते तु नाधमकार्यस्वम् । यदाह ~~ (रसादिषु विवक्षा 

घु स्यात्तात्पयैवती यद्। । तद्! नास्लेव तत्क(व्यं ध्वने्यतत 
ने गोचरः ॥' इति ¦! अन्तत्तः स्ैन्र वणैनीयविषयकराति- 
मानस्यैव व्यङ्गयस्य सत्वाद् विवक्षयैव निवा द्यम् ¡ विवक्षा 
च कवेः सहृदयस्य व, कनि शेवक्षापथागोचरस्यापि च्य 
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जग थस्य सहटदयैरमु भूय मानत्वात् । वस्तुतस्तु व्यङ्कये खहद्- 
व्याच भूतिरेबोत्तमलादिप्रयोजिकेखाहुः । अत्र शब्द्चिन्नाथ- 
व्चिलमेदेत देविध्यकथने न्यूनताव्यवच्छेदाथैमेव, न त्वधि- 
कठ्यवच्छेदाथमपि 1 ततश्च शच्दाथेचित्रयोद्रयोरपि प्राधा - 

न्ये विनिगमनाविरह मय्ित्रं यथा- ^ भद्रं पक्ष्मां 

कसेतु भवतां पाटस्यमाबिभ्रती पायाः पद्यावकेन जमतां 

मल्युजंटामण्डली । या नाव्यारभटीषु संमिभुजाद्ण्डपरका - 
०डाभटीसद्चःसघटिताघविभ्रमतटिद्राटीरुचं टीकते ॥' 

अच्रष्ुप्राख्ः, पावतीपद्यावकेन पाटस्यमाविभ्रतीति गृढदे- 

सूल्मश्चा, तटिद्वाटीरचं टोकत इति निदशना च प्रधानान्ये- 

देद्युभयचित्ता । भन्न काव्यरूपवर्मिप्रसावादिखान्रशरुकतप् । 

सदवान्तर्मेदाश्च शब्दाथोरंकारास्मकधमेनिरूपणारस्वावसरे 
करिष्यमाणादैव निरूपिता भवेयुरिति नेह निषप्यन्ते ४ 

डति श्रीदन्तिद्योतिदिवाप्रदीपाङ्कसाधिनिद्धिश्वजिदतिरात्रयाज- 

संत्यमङ्गररलखेटश्ीनिवाखदीक्षिततनयस्य कामाक्षीगभ- 

संभवश्य श्रीमद धनारीश्वरदीश्ितगुर चरणसहजतालन्ध- 

वियावेश्षयस्य भीराजचूडामागिदक्षितस्य कृतो 
कान्यदर्पणे सम्दार्थीचिघ्रनिरूपणं 

षष्ठ उष्टाक्षः ॥ 



॥ छोकानुक्रमणिका ॥ 
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